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Förord 
 
Politiska idéer spelar roll. Politiska och ideologiska skiljelinjer är nödvändiga för att demokratin ska 
fungera. Även om vi i vissa frågor, självklart och för allas bästa, kan söka överenskommelser och 
samförstånd, så är det i brytningen av politiska idéer och den politiska konflikten som ett bättre 
samhälle utvecklas. 
 
Moderaterna vilar på främst två hörnstenar, liberalismen och konservatismen. Vi vill fortsätta bygga 
på det samhälle som våra tidigare generationer har lämnat till oss att förvalta. 
Vår avsikt är att ansvarsfullt reformera detta arv i samklang med vad utvecklingen fordrar. 
Med hjälp av liberala reformer ska vi därför sätta vårt fokus på det som försvårar frigörandet av 
människans inneboende kraft och som därmed påverkar dennes vardag negativt. Vi vill flytta 
individens egenmakt från politiken till individen själv. Med hjälp av egna beslut och ett ökat 
ekonomiskt utrymme kan denne själv sedan utforma sitt eget liv. Vi ska därför vara en röst mot 
förmynderi och fungera som en kraft för det ökade egenansvaret. 
 
Men, vi måste även motverka sådant som försvårar för människor att delta i samhällslivet, på 
arbetsmarknaden eller sådant som utgör hinder i vardagen. Särskilt måste politiken vara en röst för 
de svaga, de som inte själva kan tala för sig, de som är utsatta, som befinner sig vid sidan av, som 
kanske är sjuka eller helt enkelt bara är gamla och trötta efter ett långt liv. Eller för de unga som växer 
upp i svåra miljöer, eller för de personer som p.g.a. funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig det 
som samhället erbjuder - eller borde erbjuda, ja, möjliggöra, för dem - precis som för alla andra. 
 
De som är politiskt aktiva har en önskan och drivkraft att förändra och förbättra samhället. Det är det 
som driver oss, det får inte vara primärt de enkla sakerna. Det är de svåra sakerna - idéerna om ett 
framtida och bättre samhälle. För barn, unga, gamla och för de som befinner sig mitt i livet. 
 
Det är väsentligt att vi som är politiker lyssnar på vad människor i vårt samhälle tycker, vilka 
svårigheter de ser i sin vardag, vilka utmaningar de ser för framtiden och vilka samhällsproblem som 
de tycker är svåra. Politik är alldeles för viktigt för att reduceras till cykelställsfrågor. Därmed inte sagt 
att exempelvis renhållning, hål i gator eller snöskottning är oviktigt. Om det visar sig ha stora brister 
så blir det till slut politiska frågor, fastän de inte ska behöva bli det. Det är sådana basala saker som 
egentligen bara ska fungera, oavsett vem som sitter vid makten. Utifall att dessa inte fungerar, är det 
medborgarnas och vår uppgift att påminna om det och rätta till det. 
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Inledning 
Botkyrka kommun står inför stora utmaningar inom alla verksamhetsområden. Utmaningarna står att 
finna såväl inom den egna organisationen som i våra kommundelar, i ett Botkyrka som snart kommer 
att ha 100 000 invånare. 
 
Vi vill ha ett Botkyrka där alla känner sig hemma och trivs. Ett Botkyrka där man kan känna sig trygg, 
gå igenom grundskolan med gymnasiebehörighet och ha ett rikt utbud av fritidsaktiviteter på såväl 
fritidsgårdar som inom föreningslivet. En kommun där de som har rätt till ett boende inom LSS 
faktiskt får det, där våra äldre regelbundet får komma ut i friska luften och där patriarkala strukturer i 
realiteten motverkas. 
 
Ett företagsklimat som ligger bland de bästa i landet, där näringslivet är en självklar partner i strävan 
att få ut våra ungdomar på arbetsmarknaden. En inställning som bejakar fler alternativ än det 
kommunala, inom t.ex. skolan, omsorgen, boendet, transporter och städning. 
 
Ett Botkyrka vars politiska ledning inte ser överskott i budgeten som något som måste spenderas, 
utan som en signal på att skatteuttaget av medborgarnas inkomster varit för högt och måste sänkas. 
En kommun som ser att människan mår bättre av att vara en del av ett sammanhang och en social 
kontext, utförandes en samhällsnyttig arbetsuppgift, snarare än att hänvisas till olika former av 
passiviserande bidragsberoenden. 
 

Botkyrka – en del av Stockholm 

Stockholm växer. Botkyrka är en del av Stockholm och inte någon isolerad ö som är oberoende av 
vår omvärld. De senaste årens kraftiga befolkningsökning visar detta. Prognoser pekar på att 
Stockholms län kommer att öka med mellan 30 000 och 40 000 människor varje år de kommande 10-
15 åren. 1968 hade Botkyrka drygt 21 000 invånare. Under 2013 passerade vi 87 000 och vid 
utgången av 2014 beräknas vi vara nästan 89 000. 
 
Detta innebär att trycket på kommunen ökar i form av behovet av en långsiktig planering. 
Under ett antal decennier har vi sett en utveckling där utanförskapet och trångboddheten har ökat i 
kommunen. Botkyrka behöver fler skattebetalare - inte färre. Vi måste göra det möjligt 
för fler att välja Botkyrka som plats att flytta till, bilda familj och leva sina liv. Med rätt fokus, 
inställning och erbjudande så kan Botkyrka bli ett 1:a-handsval av boendeort, och inte som så ofta 
idag vara 2:a- eller 3:e-handsvalet. 
 
Kommunen måste aktivt arbeta med för hur vi skall hantera den ökande befolkningsmängden. Ett 
exempel är att låta den kommunala allmännyttan bli mer progressiv snarare än att bara förvalta 
befintligt bestånd. Kommunen och allmännyttan borde också mer aktivt samarbeta med fler aktörer 
som skulle kunna hjälpa till i samhällsbygget. Vi måste också få till stånd en ständigt aktuell tomtbank 
med tomter som privatpersoner och företag kan söka i och hitta den rätta tomten att bygga sin egen 
bostad eller etablera/expandera sin verksamhet på. Detta kan åstadkommas i samarbete med 
markägare i kommunen, likväl som att man inventerar kommunal mark som kan styckas och stå till 
förfogande för olika intressenter. 
 
Men en ökad befolkningsmängd medför också ett pris. Kommunen måste därför, på ett bättre 
sätt än idag, göra analyser kring vad en ökande befolkningsmängd innebär i form av ökande krav på 
samhällsservice. Som det ofta är idag lappar och lagar vi efter läge, förutom när det 
gäller vissa utpekade exploateringsområden såsom Riksten. 
 
Eftersom befolkningsökningen sker generellt över flera kommundelar och spritt, så behöver analysen 
göras inte bara göras kring t.ex. behovet av till exempel antalet förskoleplatser, utan också vad de 
totala samhällskostnaderna blir vid en ökad befolkningsmängd. Detta måste också mätas mot 
prognostiserade intäkter i form av fastighetsavgifter samt inkomstskatter. Vidare så behöver 
kommunen mera medvetet satsa på att bli mer företagsvänlig. Mark med goda förutsättningar, 
exempelvis nära E4:an behöver tillgängliggöras för företag, nya etableringar likväl som för de som har 
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behov av att kunna expandera. Fler anställda i kommunen borde arbeta med näringslivsfrågor, vi ska 
inte heller automatiskt säga nej till företag som ”inte passar i profilen” – alla jobb är viktiga. 
 
Företagarna ska uppleva oss som en serviceinriktad kommun. Vårt mål bör vara att kommunen ska 
ligga i topp 50 i landet på de stora företagsrankningarna som mäter kommunernas företagsklimat. Vi 
behöver fler näringslivsetableringar i kommunen, områden ska färdigställas för företag som vill 
etablera verksamhet här och det är viktigt att betydligt korta ned handläggningstiderna. Med ett 
målmedvetet arbete så kan även Botkyrka påbörja den resa som föregångskommunerna Solna, 
Nacka och Sollentuna har gjort. 
 
Under flera år har vi föreslagit att det ska genomföras en översyn av vägar, gång och cykelbanor och 
trafiksäkerheten generellt i kommunen. Kommunen måste bli bättre på att prioritera löpande 
underhåll och lösa trafik- och miljöproblem samt problem med genomfartstrafik i bostadsområden 
och tung trafik. 
 

Botkyrka - en del av världen 

Sverige är inte längre etniskt homogent. I Sverige bor det idag människor från hela världen, med olika 
traditioner och kulturer. Globalisering och migration har resulterat i att människor från hela världen 
finns i Botkyrka. I Botkyrka talas idag över 100 språk, människor med drygt 160 av världens 193 
erkända nationaliteter lever och verkar i Botkyrka – en majoritet av medborgarna har sina rötter i 
andra länder. Det gör Botkyrka till Sveriges mest internationella kommun och vi moderater bejakar 
mångfalden. Vi vill inte ställa frågan om var människor kommer ifrån - vi vill fråga vart man är på väg. 
 
Det är därför av yttersta vikt att vi moderater står upp mot kulturkonservativa strömningar i såväl vår 
kommun, som utanför dess gränser. Idéer som bär med sig tankar på assimilering och nedtryckandet 
av andra kulturer och religioner måste bekämpas. Det är för oss främmande att peka ut någon grupp 
som ett kollektiv, eller alla troende inom viss religion som bärare av gemensamma karakteristika. Den 
verklighetsbilden hör hemma inom den extrema högern, en rörelse som alla vi, som tillerkänner alla 
människors lika värde, tillsammans måste söka övervinna. 
 
Det är likaledes viktigt att kommunen kan utgöra en motkraft mot alla de fördomar och rykten som 
florerar kring exempelvis vissa utövare av en religion, eller personer med en viss hudfärg eller 
sexualitet. Vi har därför varit drivande i att få igång s.k. ”anti-ryktesnätverk” med en tillhörande anti-
rykteskampanj. 
 
Moderaterna står upp för ett samhälle som vilar på fundament som mänskliga rättigheter, 
religionsfrihet och föreningsfrihet. Det Sverige och det Botkyrka som en gång fanns, kommer inte åter 
– och det är bra så. 
 

Ett sekulariserat samhälle 

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder (enligt World Values Survey). Men religion 
måste också få ha en plats i ett sekulariserat samhälle som det svenska. Finns det en efterfrågan så 
bör det finnas ekumeniska rum i våra olika verksamheter. Botkyrka avviker på ett tydligt sätt från det 
vanliga mönstret i Sverige när det gäller andelen medborgare som är troende. I vår kommun så har 
religionen en stor betydelse för många människor och även om det i grunden görs möjligt av ett 
sekulariserat förhållningssätt, så behöver samhället också göra det möjligt för personer som är 
troende att vara delaktiga i det framtida samhällsbygget, utan att religion eller religiösa föreställningar 
i sig inverkar på politiska beslut som reglerar eller styr människors liv. Utgångspunkten är svensk 
lagstiftning, som i sig måste stå fri från religiös påverkan. 
 
Viktigt att betona är att Sverige i allmänhet, och Botkyrka i synnerhet, ständigt rör sig från en tradition 
av såväl en enhetlig monokultur som monoreligion mot ett mer blandat samhälle med många olika 
trosuppfattningar. Kommunen (samhället) behöver därför arbeta mer med interreligiösa dialoger och 
möten där syftet är att se hur flera religioner ska kunna 
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samexistera, vilka mötesplatser och fora som kan behövas i framtiden för att alla ska kunna ha en 
plats utan att någon blir marginaliserad. 
 

Jämställdhet 

Jämställdheten inom exempelvis arbetslivet, omsorgen och det egna hemmet kan bli bättre. Det är 
både en politisk och medmänsklig uppgift att förändra detta. Kvinnor tenderar att tjäna sämre än män 
och är främst överrepresenterade inom yrkesgrupper inom offentlig sektor. Samma mönster återfinns 
även i vår kommun. En del av denna löneskillnad kan inte förklaras med faktorer som utbildning, 
yrkesval och position. 
 
En bidragande orsak till denna snedfördelning är hur vi organiserar välfärden. Kvinnodominerade 
yrken som vård, skola och omsorg är ofta områden präglade av 
byråkratisering, brist på utveckling och begränsat inflytande på den egna arbetsplatsen. Det 
är viktigt att vi i Botkyrka arbetar för både en större mångfald av arbetsgivare och fler kvinnliga 
företagare. Därigenom kan nya tjänster utvecklas och anpassas till människors behov. Detta ger 
också möjligheter till en bättre löneutveckling inom traditionella låglönegrupper. 
 
Fler kvinnor än män arbetar deltid i Botkyrka, också efter föräldraledigheten. Många upplever 
att det fortfarande inte lönar sig tillräckligt ekonomiskt att gå upp i heltid, även om den rätten ska 
finnas för kommunens anställda. Det är en självklarhet att löneskillnader på grund av kön inte kan 
accepteras. 
 
Fler män än kvinnor satsar på karriären och söker aktivt chefstjänster. För att uppmuntra fler kvinnor 
behöver vi fundera över villkoren som möter dagens chefer på olika nivåer. Som arbetsgivare skulle 
kommunen kunna arbeta mer aktivt med mentorskap kombinerat med samtal och uppmuntran även 
för män att ta större ansvar för hemsysslor, barn och familj. Organisationen måste bli mer tillåtande 
och mer positivt inställd till att även män tar ut föräldraledighet, VAB, osv. 
 

Diskriminering 

Det gäller att, inte bara i lagens mening, hävda alla människors lika värde som inför en 
domstol, utan att även i praktiken motverka sådant som diskriminerar människor eller på annat sätt 
hindrar människor från att kunna göra sina egna livsval. 
 
Kommunen som arbetsgivare måste ständigt se över hur vi rekryterar ny personal. Det är 
imperativt att de personer som är med och intervjuar kandidater besitter de kunskaper och den 
förståelse som krävs för att inte, antingen direkt eller indirekt, diskriminera. Breda, 
kompetenshöjande insatser för vår personal behöver genomföras kring den interkulturella 
strategin, så att våra anställda förfogar över de ”generic skills” som krävs i en mångkulturell kommun 
som Botkyrka. 
 
I vår kommun fyller Antidiskrimineringsbyrån (SIOS) en viktig funktion. Särskilt i en kommun som 
Botkyrka, där 15 % av kommuninvånarna under 2013 (i medborgarundersökningen, en ökning från 10 
% 2011) har uppgivit att de har känt sig diskriminerade.  
Antidiskrimineringsbyrån, med sin gärning, är en aktör som hjälper de som oftast inte har kunskapen 
om hur man, med lagens hjälp, kan få upprättelse om man blivit diskriminerad p.g.a. sin 
etnicitet/hudfärg, sexuella läggning, funktionshinder eller kön. 
 
Vi är vidare av uppfattningen att fler kommuner borde ta ett gemensamt ansvar för att 
finansiera verksamheten - eller ännu hellre medverka till att det startas egna byråer i sina kommuner. 
 
Som en kunskapsproducerande och utbildande aktör på området fyller även Mångkulturellt Centrum 
en viktig funktion, vilket är en inriktning som vi gärna ser fördjupas från såväl kommunens som 
centrets håll. 
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HBTQ-frågor och likabehandling 

I Botkyrka så är ungdomsmottagningen och sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete HBT-
certifierade. Det är bra, men vi moderater skulle vilja att fler enheter inom den kommunala 
organisationen skulle kunna få tillfälle att genomgå en sådan utbildning. Personalen inom t.ex. 
fritidsgårdar, äldreboenden, fritidshem och gymnasieskolorna skulle kunna vara utmärkta mottagare 
av en sådan utbildning. Vår personal behöver få tillfälle att öka sin kunskapsnivå och reflektera över 
värderingar och sättet man bemöter HBTQ-personer. Vi måste, förenklat, se individen inom 
kollektivet och inte se kollektivet framför individen. Inom äldreomsorgen skulle möjligheten att välja 
ett HBT-boende kunna vara ett förslag att utreda närmare. Inom skolans sexualundervisning kan 
sannolikt HBTQ-perspektivet lyftas fram än mer. 
 
En likabehandlingskommitté har tillsatts i exempelvis Solna med uppgift att bevaka att inga solnabor 
eller anställda blir diskriminerade p.g.a. exempelvis sexuell läggning, vilket är något som kanske även 
Botkyrka skulle kunna ta efter? 
 

Personalpolitik 

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Alla tjänster som utförs ska hålla en hög kvalitet. Vi 
vill erbjuda kommunens anställda en god arbetsmiljö, bra företagshälsovård, fortbildning och annat 
som gör att man trivs på arbetsplatsen. En bra personalpolitik där medarbetare har möjlighet att 
utvecklas gynnar alla medborgare genom bättre samhällsservice där vi får mesta möjliga verksamhet 
per skattekrona. 
 
Botkyrka kommun måste öka ansträngningarna att behålla kompetent personal, så att kontinuiteten 
och kvaliteten i verksamheterna säkras. Vi är positiva till att delar av goda års överskott placeras i den 
s.k. ”kompetensfonden” med vilken vi kan finansiera fortbildningsinsatser. Särskilt viktigt är det att 
höja utbildningsnivån för de med lägst utbildning och som arbetar inom viktiga välfärdssektorer, 
såsom förskolor, skolor och inom omsorgssektorn. Vi måste också söka och använda oss av de 
medel och resurser som alliansregeringen avsätter för fortbildningsinsatser, exempelvis för 
lärarkåren. 
 
En egen försörjning där hen står på egna ben bidrar till ökad självkänsla och minskat ekonomiskt 
beroende av såväl andra människor som av olika transfereringssystem. Vi vill att kommunen erbjuder 
alla deltidsanställda, som kan och vill, rätt till heltidsanställning. Framförallt inom omsorgssektorn är 
det idag alltför vanligt med tim- och deltidsanställd personal. Möjlighet att gå från deltid till heltid är 
en reform som framförallt gynnar kvinnor inom lågavlönade yrkesgrupper. Vi vill även genomföra 
informationsinsatser för konsekvenserna vid långvarigt deltidsarbete vid t.ex. pension. Vi föreslår 
vidare att kommunen bl.a. genomför aktiviteter som syftar till att bl.a. locka män att söka tjänster till 
traditionellt kvinnodominerade yrken för att på det sättet höja statusen och bryta med etablerade 
könsnormerande strukturer. 
 
Kommunen har många arbetsställen inom respektive verksamhetsområde. För att vara en god 
arbetsgivare behöver transparensen för bl.a. lönekriterier öka, så att personal blir bedömd utefter 
samma kriterier och prestationsnivåer oavsett på vilket arbetsställe man är anställd. Vi föreslår att det 
sektorsvis och på alla förvaltningar arbetas fram gemensamma kriterier för respektive 
yrkeskår/sektor. 
 
Vidare måste kommunen, utifrån sin arbetsgivarroll, säkerställa att all personal, oavsett sektor, deltar i 
medarbetar- och lönesamtal varje år – så är inte fallet idag. Kommunen måste därutöver bli tydligare 
vad gäller arbetsgivarrollen och kunna använda personalen där kompetensen bäst behövs – idag 
finns alltför många av de anställda som tror att de är anställda vid det aktuella arbetsstället. Som 
exempel kan nämnas att vi på vissa förskolor har personal med ingen eller låg utbildning samtidigt 
som vi har andra där i stort sett all personal är behöriga. Den sortens obalans måste åtgärdas. 
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Bostadspolitik 

I Botkyrka finns närmare 11 000 hyresrätter som ägs av det kommunala, allmännyttiga, 
bostadsföretaget Botkyrkabyggen vilket är över 90 % av hyresmarknaden. 85 % av hyresbeståndet 
utgörs av s.k. ”miljonprogram” från ”rekordårens dagar” och som måste renoveras senast kring år 
2020. Detta innebär investeringar i storleksordningen sju till nio miljarder kronor. Frågan vi måste 
ställa oss är huruvida vi vill ha en fungerande allmännytta, som kan erbjuda bostäder som människor 
vill och kan bo i, även om 15 år? Detta då vi är övertygade om att allmännyttan har en fortsatt viktig 
roll att fylla i framtiden.  
 
Vi moderater har under många år drivit en tydlig linje om att Botkyrkabyggen måste avyttra en del av 
sitt äldre bestånd för att frigöra kapital för reinvesteringar i "miljonprogrammet" och möjliggöra för 
nyproduktion av nya bostäder "hyresrätter". Under 2013 nådde vi fram till ett majoritetsbeslut som 
innebar att bolaget kunde avyttra ett samlat fastighetsbestånd på Albyberget i norra kommundelen 
med ca 1300 lägenheter. Försäljningsvärdet gör att Botkyrkabyggens balansräkning stärkts betydligt 
och nu skapar ett ökat utrymme för nyproduktion. 
 
Men för att möjliggöra en ännu större satsning på nya bostäder, hyresrätter - bostadsrätter - 
ägarlägenheter, för att möta den skriande bostadsbristen i kommunen och i länet menar vi att 
Botkyrkabyggen måste avyttra fler fastigheter (lägenheter) och också aktivt möjliggöra för 
ombildningar till bostadsrätter - ägarlägenheter - ägarandelslägenheter. Vi måste anstränga oss för 
att både bygga anpassade bostäder för de äldre efter deras behov och möjliggöra för unga att kunna 
få en egen lägenhet. Funktionalitet och "låg" hyra måste vara styrande.  
 
Valfriheten att få välja sin boendeform; eget ägande -  bostadsrätt - andelsrätt - hyresrätt, är för oss 
centralt! 
 

Arbetsmarknadspolitik 

Fler Botkyrkabor måste arbeta och få möjlighet till egen försörjning. Fler behöver höja sina inkomster 
och fler måste slippa att hamna i ett bidragsberoende. Botkyrka kommun behöver ökade 
skatteintäkter för att till en större del själv klara av sina utgifter. 
 
Vi finns nära Stockholm Stad som är ett nav när det gäller arbetsmarknad och omsättning av varor 
och tjänster. Kommunen har hittills inte dragit full nytta av detta - satsningar måste göras för att knyta 
fler företag till kommunen, gärna i samarbete med gymnasieskolorna. Vi behöver under kommande år 
få fram fler praktik- och lärlingsplatser och riktiga anställningar. Vi moderater har lagt skarpa förslag 
på en utökad näringslivsservice och mer tillgänglig service. Under de två senaste åren har fler 
resurser tillförts näringslivsenheten och strax efter årsskiftet 2013/2014 invigdes ett nytt utökat 
näringslivscenter i kommunhusets bottenvåning. Här samverkar olika kompetenser som kontaktyta 
för näringsliv och kommuninvånare. 
 
Men även om vi nu nått ett par steg i vår ambitionsriktning så ser vi fortsatt behov av att ytterligare 
stärka kommunens näringslivsservice. Vi vill tillföra ytterligare "specialistfunktioner" och har också 
motionerat om att bygga om och tillgänglighetsanpassa kommunarkivet (avvecklas) som ligger i nära 
anslutning till näringslivscentret. Dessa lokaler skulle med fördel kunna användas för olika 
näringsutställningar, produktlanseringar, mm och inte minst bli en mötesplats där näringsliv och 
arbetskompetenser kan träffas. Den omedelbara närheten till kommunens specialister kan bidra till 
snabbare handläggningstider och kortare beslutsvägar. 
 
Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 
utbildningsföretag och andra aktörer för att fler Botkyrkabor i arbete. För oss moderater är det 
överordnat att alla som kan och vill arbeta ska få möjlighet till detta. Vi anser det lika självklart att 
personer med funktionsnedsättning skall ha samma rätt till arbete eller kunna studera. 
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Majoriteten har lanserat en s.k. ”Kom-i-jobb satsning”, som är drygt hundra utvecklingsanställningar 
för personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi menar att jobbprojektet förblir en tillfällig åtgärd 
och i sin konstruktion innebär att man flyttar människor från försörjningsstöd till A-kassesystemet. 
 
YA (yrkesintroduktionsanställningar) är en ny nationell satsning från alliansregeringen som ett resultat 
av den trepartsöverenskommelse som gjorts mellan näringsliv - fack - regering. Programmet är öppet 
för hela arbetsmarknaden och innebär för en ungdom som erbjuds programmet att hen fördelar sin 
tid mellan 25 % studier och 75 % praktiskt arbete. Detta vittnar om ett nytänkande och medför en 
kraftfull satsning för att få ner ungdomsarbetslösheten. Vi vill nu att Botkyrka kommun tar aktiv del av 
denna satsning och medverkar så att "programmet" får önskat genomslag inom näringslivet i 
kommunen. 
 

Utbildning 

I kommunen finns många tusen barn och ungdomar som varje dag omfattas av förskola eller 
utbildning och som har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som kommunen eller föreningar 
genomför. Vi ser att sambanden mellan skola och fritid har betydelse. Att idrotta och ha en 
meningsfull sysselsättning på sin fritid ökar förutsättningarna för en bra hälsa och för motivationen i 
skolan. Vi tycker att det ska finnas skolor som har någon form av 
profilinriktning, exempelvis idrott, natur och miljö, djur och näringsliv. 
 
Fler ungdomar som lämnar grundskolan måste ha behörighet för att kunna läsa vidare på 
gymnasiet. Programmen ska i större utsträckning inriktas på vad arbetsmarknaden efterfrågar. 
 
Vi vill satsa på de yrkesinriktade programmen som vi vet leder till arbete, det ska ske i samarbete 
med näringslivet och andra kommuner på Södertörn. Samma gäller för vuxenutbildningen där 
satsningar på samarbete och yrkeshögskolor ska genomföras. 
 

Trygghet 

Allt för många människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde när de är ute och promenerar, går 
och handlar eller besöker släkt och vänner. Vi moderater vill inte att Botkyrka ska vara känd som en 
otrygg kommun. Alla måste ta ett större ansvar för att tryggheten ska öka. Kommunen ska ha en 
tydlig roll som samordnare i det arbetet. Det handlar om information i skolan och på fritidsgårdar. Det 
handlar om att få fler vuxna att vara ute på kvällar och skollov, satsningar på nattvandrare i 
samarbete med skola, socialförvaltning, föreningar, polis med flera. 
 
Vi vill se över möjligheten att, i kommunal regi, helt enkelt anställa trygghetsvärdar som arbetar 
mycket tätt med såväl polis som socialtjänst och som alltid är ute kvällar och helger på olika platser i 
vår kommun, där ideella krafter inte förmår bringa trygghet eller upprätthålla den kontinuitet som 
eftersträvas. 
 
Botkyrka skall vara en hel och ren kommun. Vi vill att kommunen i större utsträckning måste satsa på 
städning, underhåll och försköningar i det allmänna rummet. 
 
Som ett led i trygghetsarbetet måste bostadsområden, gång- och cykelvägar, torg och 
stationsområden vara prioriterade områden för trygghetssatsningar. Belysning, bänkar och parker 
ska hålla en standard som inte inbjuder till ökad skadegörelse. Vi vill öka kommunens fokus på 
trygghetsfrågorna, våld och övergrepp i alla former. 
 
Vi är även öppna för att kommunen, tillfälligt, ska kunna gå in som ägare av t.ex. 
centrumanläggningar och liknande, för komma tillrätta med olika typer av otrygghetsproblematik. 
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Omsorg 

Trots att Botkyrkas befolkning är ung så är det många som behöver omsorg. Vi bör ge våra äldre 
medborgare en hög kvalitet i våra verksamheter. Vi vill inte vara med om att spara in på mat eller 
annat som kan förgylla tillvaron för våra äldre. Det ska inte vara så år 2014 att det som för 30 år 
sedan var normal servicenivå nu kallas för en guldkant på tillvaron. Vi har dessutom lagstiftning att 
följa.  
 
Valfrihet är i grunden en viktig fråga för oss moderater - vi tror att den är lika viktig för nästan alla 
människor. Många vill även kunna åldras i den kommundel de bor i. Vi ska alltid sträva efter att kunna 
erbjuda ett anpassat boende i alla våra kommundelar. 
 

Framtidens välfärd 

I grunden är det positivt att allt fler lever allt längre - de flesta som idag fyller 65 får uppleva sin 85-
årsdag och mer än hälften av de som föds idag kommer att få uppleva sin 100-årsdag. Men den 
utvecklingen vi har i Sverige innebär det samtidigt att allt färre måste finansiera välfärden för allt fler 
som uppnår pensionsåldern. Hur kan vi då göra för att få den här ekvationen att gå ihop? 
 
Först och främst måste fler arbeta och vi behöver fler arbetade timmar i Sverige. Vi måste vara öppna 
för ett större inslag av arbetskraftsinvandring och vi måste bli betydligt bättre på att få in alla grupper 
på arbetsmarknaden. I det sistnämnda kan och bör alla kommuner spela en viktig roll, genom 
näringslivspolitiken, anti-diskrimineringsarbete och inte minst genom skolan. 
 
Utöver detta måste vi även se över hur vi exempelvis kan möjliggöra för fler aktörer att ta ett större 
ansvar inom äldreomsorgen och LSS. Såväl frivilligorganisationer, stiftelser eller kooperativ kan 
utgöra ett komplement till såväl kommunen som företaget. 
 
En sann valfrihet inom välfärdssektorn är kanske den enskilt viktigaste frågan för att öka den enskilde 
individens egenmakt och frihet. Vi tror inte, som stora delar av det socialistiskt präglade 
vänsterblocket, att ett förbud mot vinster i välfärden är rätt åtgärd för att komma tillrätta med våra 
demografiska utmaningar. Vi tror inte heller på massiva skattehöjningar som huvudsaklig 
finansieringsmodell. 
 
Vi kommer däremot att behöva börja se över möjligheterna för den enskilde att kunna välja olika 
nivåer på sin omsorg. En basnivå som alla är garanterade, en nivå som ska upplevas som trygg och 
bra av alla som väljer den. Men utöver detta ska man, genom exempelvis avgifter eller en 
försäkringsmodell, kunna välja ytterligare nivåer för sin omsorg. 
 
Frågan om att höja pensionsåldern har blivit allt mer aktuell, vilket vi ser som rimligt då vi, som 
tidigare nämnt, lever allt längre. Kommunerna kan bidra genom att bli bättre på att tillvara den äldre 
arbetskraften, genom exempelvis omskolningsinsatser i yrkesutbildningar. Alla som kan och vill bör 
också få möjligheten att bidra till arbetslivet. Det är därför regeringens insatser mot 
förtidspensioneringarna och långtidsarbetslösheten har varit så viktiga. Det lika viktigt att dessa 
insatser förstärks nere på vår kommunala nivå. 
 
Det är inte hållbart att ständigt kräva högre ambitionsnivåer på alla områden utan att brett och öppet 
diskutera vad som kan anses vara välfärdens kärna, vilka nivåer som är rimliga och hur det ska 
finansieras. Vi skulle gärna se att sådana diskussioner sker i så breda politiska fora som möjligt. 
 

Uppföljning och kvalitetssäkring 

Kvalitet i välfärden låter sig inte utvärderas av ett enstaka mått eller enbart en parameter. Ett ansvar 
för välfärden bygger på förmågan att se välfärdens kvalitet som en helhet där olika processer och 
indikatorer tillsammans ger en bild av välfärdens kvalitet. Mätbara resultat, upplevd brukarnöjdhet 



Moderaternas förslag till flerårsplan 2015-2018 

Sid 13 

och strukturmått ingår alla i ansatsen att utvärdera välfärdens kvalitet. Att ensidigt fokusera på enbart 
en eller ett fåtal parametrar riskerar att leda styrningen och kvalitetssäkringen fel. 
 
Att ha makten över sitt eget liv är många gånger nyckeln till att kunna påverka så att välfärden möter 
människors behov. Vi måste dock vara ödmjuka inför att det finns dem som av någon anledning inte 
kan eller vill välja och ingen ska nekas tillgång till en skola, sjukvård och omsorg av hög kvalitet på 
grund av detta. Genom att ta ansvar för att välfärden håller en hög kvalitet och präglas av ett 
kontinuerligt arbete med att förbättra såväl kvalitet som resursutnyttjande säkerställer vi att denna 
grupp fångas upp. I detta har Botkyrka ett stort ansvar.  
 
När förvaltningarna tar framåtgärdsplaner och strategier är det ett viktigt första steg men tillsynen bör 
fokusera på de faktiska resultaten. Tillsynen kan behöva skärpas för att än mer tydligt klara av att 
mäta och jämföra resultat. En plan mot exempelvis mobbing eller för jämställdhet bör följas upp och 
ställas mot hur de verkliga omständigheterna i skolan ser ut. 
 
Inom omsorgen gäller det att säkerställa att väntetiderna kortas, att överlevnads- och 
tillfriskningsgraden är så hög som möjligt samt att utförarna förmår att upprätthålla en god 
kostnadskontroll.  
 
De äldre ska kunna få uppleva trygghet och ges en omsorg som motsvarar behoven, inom såväl 
hemtjänsten som på äldreboendena. Det är viktigt att det finns tydlig information gällande de egna 
påverkansmöjligheterna. 
 
Genom att kommunen huvudsakligen fokuserar på att följa upp resultaten, istället för 
att fokusera på exakt hur verksamheten utförs, kan vi komma ifrån såväl problemen med 
detaljstyrning som svårigheter med att följa upp alla delar av en verksamhet.  
 
Det är positivt när kommuner tar egna initiativ för att säkerställa en effektiv tillsyn. Exempelvis har 
Stockholms kommun lanserat en äldreinspektion som ska ansvara för tillsyn och kvalitetssäkring av 
utförarna i Stockholm. Detta bör andra kommuner kunna inspireras av för att skapa en effektiv lokal 
tillsyn. För Botkyrkas del bör vi se över om detta bäst görs inom kommunen eller inom ramen för 
Södertörnssamarbetet. Då det är kommunerna och landstingen som i slutändan är de huvudsakliga 
utförarna av den svenska välfärden så kan inte ansvaret för säkerställandet av tillgänglighet och 
kvalitet delegeras. 
 

Folkhälsa 

Vi vet, genom många olika rapporter, att folkhälsofrågorna blir allt viktigare och att det därför borde 
vara prioriterat att vi ger våra medborgare större möjligheter till att motionera och idrotta. Enligt 
Karolinska Institutets folkhälsoakademis rapport 2010 (på uppdrag av Stockholms läns landsting) så 
är Botkyrka en av de kommunerna med sämst folkhälsa i länet. Kvinnors sjukfrånvaro blir högre i 
ålderskategorin 20-29 år, men fortsätter vara tydligt högre än männens i hela den förvärvarbetande 
åldern (65 år, allt enligt siffror från Socialdepartementet och IFAU 2012) 
 
Vi har därför drivit och driver fortfarande vikten av att t.ex. satsa på nutritionsfrågorna inom 
äldreomsorgen, öka flickors idrottande och på att förändra kostpolicyn i skolorna. 
 
En av vägarna framåt är att bättre möjliggöra för fysisk aktivitet på de platser där människor, oavsett 
ålder, befinner sig. Moderaterna har därför föreslagit att vi bl.a. anlägger utegym, utomhusisbanor 
och parkourbanor i kommunen. 
 

Upplevelssatsning och KKN 

Botkyrka är kommunen som marknadsför sig som ”långt ifrån lagom”, en kommun där de kreativa 
näringarna ska få blomstra och där olika konstformerna ska få utvecklas och frodas i frihet. 
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Bildsättningen av Botkyrka, visionen som ska förmedlas är i grunden sympatisk, då den syftar till att 
kommunen ska förknippas med annat än den negativa bild som ibland träder fram i media. 
 
Det totala priset majoriteten är villig att betala för att förverkliga visionen förefaller dock vara mycket 
högt. Hur mycket av medborgarnas skattemedel har kommunen totalt investerat inom området, som 
från början skulle vara ett föreningshus? 
 
Argumenten för att göra ännu en investering har oftast varit att den är en förutsättning för att 
verksamheten ska kunna vara kvar där, alternativt att man måste producera för att kunna konsumera. 
 
Vi vill att de kulturella- och kreativa näringarna (KKN) ska växa i Botkyrka, men detta måste ju ske 
organiskt. Finns det en marknadsefterfrågan på de produkter och tjänster man försöker sälja, så 
kommer företagen att inte bara att startas, utan utvecklas och frodas. Detta bör givetvis ske utan 
kommunala medel. 
 
Däremot så bidrar otvivelaktigt upplevelsesatsningen och aktörer som Cirkus Cirkör till att såväl 
marknadsföra kommunen som till att öka dess goodwillvärde. Dessa värden bör dock bli föremål för 
en oberoende, professionell (upphandlad) värdering. När denna är klar så bör värdena sedan vägas 
emot kostnaderna för det kommunala grundstödet till exempelvis UBAB och Cirkus Cirkör. 
 

Ekonomi, lån- och pensionsskuld 

Kommunens låneskuld fortsätter att öka. Detta samtidigt som skattekraftsutvecklingen under en 
längre tid stadigt har fortsatt att stagnera. 
 
Kommunens beroende av utjämningssystemen ökar för varje år. Som arbetsgivare med många 
anställda har kommunen även stora, uppskjutna, pensionsskulder som så småningom ska kunna 
betalas ut. Det finns ingen långsiktig plan för hur detta mönster skall brytas.  
 
Vi moderater menar att detta inte är en hållbar utveckling. Även om Botkyrka kommun ännu inte är 
lika högt belånat per capita som en del andra kommuner i länet så är det bara en tidsfråga innan så 
är fallet och eftersom andra jämförbara kommuner i länet har en väsentligt högre skattekraft, så kan 
de också hantera en större skuldsättning. 
 
I ett moderat Botkyrka måste större ansträngningar göras för att öka skattekraften genom att 
fler går från arbete till egen försörjning, genom att fler skattebetalare väljer att bosätta sig i 
kommunen och genom att investeringar görs på ett sådant sätt att det inte äventyrar ekonomin och 
ökar beroendet av utjämningsstöd. Det krävs ett långsiktigt strategiskt arbete för att åstadkomma 
detta. Det fordrar även ett tydligt politiskt ledarskap och en väsentligt mer progressiv hållning till 
samhällsutvecklingen. Vi kan inte av lättja låta hjulen fortsätta rulla i samma hjulspår. 
 
Vi vill se över kommunens borgensåtaganden för de kommunala bolagen, andra verksamheter och 
andra kommuner. Ökade låneskulder och borgensåtaganden innebär ökade kostnader och en ökad 
sårbarhet för kommunens medborgare - med mindre resurser till välfärdsverksamheterna som följd. 
 
Vi vill ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska 
kommunens beroende av utjämningssystemet och att en långsiktig plan för att hantera låneskulden 
tas fram. De kommunala bolagen måste få en mer strategisk och samordnad styrning där synergier, 
lönsamhet och samhällsvinster tydliggörs. 
 

Internbanken 

Moderaterna vill ompröva internbankssamarbetet. 
 
Det är av flera anledningar olyckligt att kommunen gått in i den s.k. ”internbanken”. Tanken att samla 
kompetens för hantering av finansiella tjänster behöver nödvändigtvis inte vara fel – tvärtom, rätt 
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kompetenser med ett tydligt uppdrag/ramverk med stöd till kommunens olika verksamheter kan bidra 
till positiva ekonomiska effekter. Det är dock olyckligt att kommunen och dess bolag inte har full 
kontroll över stora delar av ekonomin då internbanken, uppenbarligen på egen hand, inte följt de 
beslut som fattats rörande exempelvis Botkyrkabyggens räntestrategi.  
 
Vidare är det olyckligt att dela internbank med Södertälje kommun och Igelstaverket/ Söderenergi, då 
dessa befinner sig i ekonomiskt bekymmersamma lägen vilket kan resultera i att Botkyrkas behov 
nedprioriteras till förmån för de som har ekonomiska problem.  
 
Ett annat bekymmer är att bolagen tvingas betala borgensavgift för den s.k. ”låneramen” och inte 
faktiska lån, vilket resulterar i att man inte kan tillgodogöra sig de eventuella ekonomiska fördelar som 
internbanken skulle kunna ge.  
 

Upphandling 

Kommunen bedriver idag en hel del verksamhet i s.k. ”egen regi”. För oss moderater är det 
inte självklart att all verksamhet skall läggas ut på externa entreprenörer likväl som det inte heller är 
självklart att ”egen regi” alltid är det bästa.  
 
Vi vill säkerställa att vi får mesta möjliga verksamhet per skattekrona. Detta innebär att vi är beredda 
att pröva de olika verksamhetsområdena mot marknaden. Kommunen ska ansvara för att 
verksamheten utförs med en hög kvalitet och till rätt pris. Vi ska alltid hushålla med medborgarnas 
skattemedel och inte ha överflödig administration eller för stora lokalytor. 
 
För oss är upphandlingar att betrakta som kommunal kärnverksamhet. Kommunen bör ha en god 
kompetens överlag, men ska inte vara främmande för att köpa in rätt kompetens för enskilda 
upphandlingar. Kommunens upphandlingsvolymer ökar i takt med kommunens expansion och för att 
möta den utvecklingen måste ”upphandlingen” bli mer kostnadseffektiv. Vi ser gärna att vi på nytt ser 
över ett samarbete kring upphandling med de andra kommunerna på Södertörn. 
 
Vi vill också utreda effekterna av s.k. jämställda upphandlingar och utvärdera de särskilda villkor och 
sociala kriterier som kommunen ställer i vissa upphandlingar. 
 

Miljö 

Vi vill att Botkyrka kommun ska ta ett ökat ansvar när det gäller arbetet att planera för, och 
genomföra, klimatsmarta åtgärder. Modern teknik och utrustning ska användas där det så är 
tillämpligt. Fordon och maskiner ska, så långt som det är möjligt, vara skonsamma mot miljön. 
Botkyrkas sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att de går att bada i. 
 
Vi står bakom den plan som kommunen har när det gäller gång- och cykelvägar, men vill 
skynda på arbetet och prioritera områden där trafiken är tät, exempelvis mellan Tullinge och Tumba 
samt Nynäsvägen mellan Malmsjö och Tegelvreten. Vi vill utreda möjligheten att minska den tunga 
trafiken som använder Botkyrka som en genomfartskommun. I stort måste trafiken flyta bättre genom 
smarta åtgärder. Luftkvaliteten och bullernivån är på vissa platser oacceptabel och med kommande 
etableringar/exploateringar riskerar problemen öka. I vår region finns det företag som verkar inom 
området - klimatsmarta produkter och tjänster. Vi ser gärna att kommunens skolor samarbetar med 
dessa företag. 
 
Övergripande mål: 
 
• Fler i arbete och egen försörjning 
• Fler ska känna sig delaktiga i den demokratiska dialogen 
• Fler ska kunna göra boendekarriär i kommunen 
• Känslan av trygghet ska öka 
• Kommunen ska vara städad och välskött 
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• Vi vill ompröva huruvida kommunen ska ingå i internbankssamarbetet - eller lämna detsamma 
• Skatten bör stegvis sänkas under flerårsplaneperioden 
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Vad är kommunens uppgifter? 
Vi anser att kommuner i större utsträckning ska prioritera verksamheter inom välfärdens kärna såsom 
skola, vård och omsorg. Andra exempel på kärnverksamhet är idrott och bra verksamheter för 
ungdomar på deras fritid.  Vi vill prioritera att ge en god service med en hög tillgänglighet för 
allmänheten. Vi vill prioritera det förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Alla Botkyrkabor skall 
känna sig trygga och kunna röra sig fritt i ett rent och snyggt Botkyrka. 
 
Festivaler och liknande aktiviteter som vänder sig till en liten publik, i och utanför Botkyrka, är vi 
tveksamma till. Kommunen ska självklart betala för sådana tjänster vi köper från kommunala bolag, 
stiftelser och andra organisationer. Vi vill att kommunen aktivt försöker hitta alternativa 
finansieringsvägar så att inte våra skattebetalare blir grundförutsättningen för att exempelvis UBAB 
eller MKC ska kunna drivas. 
 
Vi moderater leds av principen att många tjänster kan och ska utföras av dem som är mest 
kvalificerade, oavsett om det efter en upphandling blir kommunen eller privata entreprenörer som 
utför dem. 
 
Vi har principen att bidragsstöd i första hand ska gå till barn, unga och gamla. Friska vuxna ska, så 
långt det är möjligt, betala för de tjänster och fritidssysslor de själva använder och ägnar sig åt.  
 

Kommunalskatt 

Botkyrka kommun är en stor kommun med en budget som i kronor omsluter ca fem miljarder kronor. 
Vi skall aldrig uttaxera en högre skatt än vad som är nödvändigt. Kommunens ekonomiska planering 
skall i första hand säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna. Uppstår stora överskott till följd av 
effektiviseringar och minskade utgifter så är det vår uppfattning att pengarna i rimlig omfattning skall 
gå tillbaka till medborgarna i form av sänkt skatt. Det är inte sunt att istället låta politiken spendera 
pengar på sådant som av vissa uppfattas som ”roligt”. 
 
Vi vill gradvis sänka skatten i kommunen, med start efter valet och för budgetåret 2015. 
 

Lönestatistik	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
	  
Jobbskatte-‐	   Jobbskatte-‐	   Jobbskatte-‐	   Jobbskatte-‐	   Sänkning	  av	   Jämförelse	   Jämförelse	  

Yrke	   Snittlön	   avdrag	  nr	  5	   avdrag	  tot	   avdrag	  	  i	  %	   avdrag/år	   kom.skatt/år	   Sona/år	   Stockholm/år	  

Städare	   21900	   176	   1671	   7,6	   20056	   605	   7910,28	   7358,4	  

Vårdbiträde	   24200	   188	   1826	   7,5	   21917	   668	   8741,04	   8131,2	  

Undersköterska	   25900	   196	   1939	   7,5	   23270	   715	   9355,08	   8702,4	  

Förskollärare	   26000	   199	   1948	   7,5	   23376	   718	   9391,2	   8736	  

Metallarbetare	   27900	   266	   2073	   7,4	   24877	   770	   10077,48	   9374,4	  

Grundskolelärare	   28100	   273	   2088	   7,4	   25056	   776	   10149,72	   9441,6	  

Sjuksköterska	   29800	   333	   2180	   7,3	   26156	   823	   10763,76	   10012,8	  

Gymnasielärare	   30700	   337	   2184	   7,1	   26203	   847	   11088,84	   10315,2	  

Polis	   32300	   337	   2184	   6,8	   26203	   892	   11666,76	   10852,8	  

Högskolelärare	   38500	   337	   2184	   5,7	   26203	   1063	   13906,2	   12936	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

Alla	  yrken	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

Median	   28100	   273	   2088	   7,4	   25056	   776	   10149,72	   9441,6	  

Medel	   31500	   337	   2184	   6,9	   26203	   869	   11377,8	   10584	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

Yrken	  och	  löner	  utgår	  från	  SCB:s	  lönestrukturstatistik.	   Sänkningen	  av	  kommunalskatten	  är	  vid	  -‐23	  öre.	  
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Kommunalskatter	  2013	  Stockholms	  län	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   Skattesats	   Skattesats	  
	   	  

Skattesats	   Skattesats	  
	  	   Totalt	   Kommun	  

	   	  
Totalt	   Kommun	  

0114	  Upplands	  Väsby	   31,28	   19,18	  
	  

0160	  Täby	   29,73	   17,63	  
0115	  Vallentuna	   31,08	   18,98	  

	  
0162	  Danderyd	   29,45	   17,35	  

0117	  Österåker	   30,75	   18,65	  
	  

0163	  Sollentuna	   30,20	   18,10	  
0120	  Värmdö	   32,01	   19,91	  

	  
0180	  Stockholm	   29,43	   17,33	  

0123	  Järfälla	   31,08	   18,98	  
	  

0181	  Södertälje	   32,23	   20,13	  
0125	  Ekerö	   31,33	   19,23	  

	  
0182	  Nacka	   30,71	   18,61	  

0126	  Huddinge	   31,95	   19,85	  
	  

0183	  Sundbyberg	   30,98	   18,88	  
0127	  Botkyrka	   32,23	   20,13	  

	  
0184	  Solna	   29,22	   17,12	  

0128	  Salem	   32,00	   19,90	  
	  

0186	  Lidingö	   30,72	   18,62	  
0136	  Haninge	   31,88	   19,78	  

	  
0187	  Vaxholm	   31,88	   19,78	  

0138	  Tyresö	   31,58	   19,48	  
	  

0188	  Norrtälje	   31,82	   19,72	  
0139	  Upplands-‐Bro	   31,68	   19,58	  

	  
0191	  Sigtuna	   32,08	   19,98	  

0140	  Nykvarn	   32,05	   19,95	   	  	   0192	  Nynäshamn	   31,93	   19,83	  
 
 

Botkyrka	  kommun	   	  	  
Ekonomisk	  
utveckling	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

	  	   Kommunalskatt	   Skatteintäkt	   Varav	   Skatteutj	   Nettokostn	   Resultat	  
	  

Skattekraft	  
%	  

	  
Befolkning	  

År	   utdeb	   mkr	  totalt	   skatteutj	   andel	  %	   mkr	   mkr	  
	  

101	   *	   mängd	  

1996	   20,26	   1789	   396	   22,1%	   1788	   160	  
	  

99	  
	  

70700	  

1997	   20,26	   1920	   497	   25,9%	   1848	   40	  
	  

97	  
	  

70778	  

1998	   20,30	   2026	   554	   27,3%	   1952	   47	  
	  

94	  
	  

70949	  

1999	   20,38	   2137	   558	   26,1%	   2062	   80	  
	  

94	  
	  

72153	  

2000	   20,38	   2249	   575	   25,6%	   2146	   93	  
	  

94	  
	  

73097	  

2001	   20,38	   2323	   529	   22,8%	   2278	   36	  
	  

92	  
	  

74151	  

2002	   20,13	   2415	   529	   21,9%	   2416	   32	   **	   92	  
	  

75216	  

2003	   20,13	   2495	   476	   19,1%	   2513	   56	  
	  

93	  
	  

75432	  

2004	   20,13	   2569	   507	   19,7%	   2626	   2	  
	  

92	  
	  

75830	  

2005	   20,13	   2760	   649	   23,5%	   2766	   52	  
	  

91	  
	  

76592	  

2006	   20,13	   2979	   744	   25,0%	   2885	   181	  
	  

91	  
	  

77553	  

2007	   20,13	   3188	   874	   27,4%	   3167	   62	  
	  

89	  
	  

79031	  

2008	   20,13	   3359	   927	   27,6%	   3323	   70	  
	  

89	  
	  

80055	  

2009	   20,13	   3465	   1005	   29,0%	   3442	   96	  
	  

88	  
	  

81195	  

2010	   20,13	   3691	   1170	   31,7%	   3565	   201	  
	  

88	  
	  

82608	  

2011	   20,13	   3871	   1243	   32,1%	   3753	   149	  
	  

87	  
	  

84677	  

2012	   20,13	   4046	   1316	   32,5%	   3942	   154	  
	  

88	  
	  

86274	  

2013	   20,13	   4236	   1388	   32,8%	   4055	   194	  
	  

86	   ***	   87580	  

	  	  
	   	  

13937	  
	  

50527	   1705	  
	   	   	  

	  	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   *	  Ingångsvärdet	  1996	  från	  år	  1995.	  
	   	   	   	   	   	  

	  	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   **	  Resultatet	  2002	  är	  minus	  39	  miljoner	  efter	  avräkning	  av	  extraordinära	  intäkter.	  
	  

	  	  

	  	   	  I	  resultatet	  ingår	  dock	  värdeminskningar	  	  av	  placerade	  medel	  med	  75	  miljoner	  
	   	  

	  	  

	  	   	  (varav	  71	  miljoner	  orealiserade	  kursförluster).	  	   Balanskravsresultatet	  är	  därmed	  positivt	  även	  2002.	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   ***	  Enl.	  SCB	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att de mål och inriktningar som omnämns i detta dokument 
genomförs av de olika förvaltningarna och kommunledningen ska ha de resurser som behövs för 
detta uppdrag. Det finns även ett ansvar att arbeta för en ökad integration, tillsammans med facken 
och personalen, för att motverka diskriminering i alla dess former. De styrdokument som finns ska 
följas, hela kommunens organisation ska vara väl insatta i hur detta arbete ska genomföras. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar även för de verksamheter som tidigare låg inom 
Serviceförvaltningen, som ansvarar för en stor del av den service andra förvaltningar 
behöver, som t.ex. IT, konsulter, tolkar, transporter och städservice. 
 
Verksamheterna utförs enligt affärsmässiga principer och vi vill tillsätta en utredning som mäter 
effektivitet och kostnader inom alla verksamhetsområden. Här finns även utrymme för att i större 
utsträckning upphandla tjänster. Vi vet att det även utförs extern service till 
organisationer utanför kommunens verksamhet, som enligt vår uppfattning strider mot gällande 
konkurrenslagstiftning och konkurrerar med tjänster från den privata marknaden. 
 
I och med att kommunstyrelsen numera har ett större ansvar för vissa verksamheter som 
tidigare sorterade under den nu nedlagda servicenämnden, så är det än viktigare att KS får löpande 
rapportering och insyn i verksamheterna. Kommunen måste generellt bli bättre på att följa upp att 
politiska beslut effektueras och genomförs, att alla våra leverantörer levererar det som har beställts 
samt med den kvalitet som har överenskommits. 
 

Folkomröstning om kommundelning 

Röster har de senaste åren höjts från medborgare som vill dela kommunen och en namninsamling för 
folkomröstning har genomförts vilken fått gehör i kommunfullmäktige. Kommunen har låtit genomföra 
en utredning om konsekvenserna vid en kommundelning.  
 
Det viktigt att vi har en demokratisk process där alla kommuninvånare är delaktiga. Vi kommer att 
respektera valresultatet i hela kommunen i den folkomröstning som genomförs i samband med 
allmänna valen 2014.  
 
Moderaterna är av uppfattningen att argumenten för en sammanhållen kommun är starkare än 
argumenten för en kommundelning. 
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Kommunala bolag och stiftelser 
Kommunens uppgift är att medborgarna ska ha tillgång till god samhällsservice inom flertalet 
områden. Exempel på sådan samhällsservice är bostadsförsörjning, räddningstjänst, vatten och 
avlopp och en hel del annat. Vi tycker inte att det är självklart att sådant enbart ska erbjudas via 
kommunalt ägda bolag – vi moderater ställer oss positiva att i högre grad än idag konkurrensutsätta 
olika kommunala verksamheter och kommunägda företag. 
 
I de kommunägda bolagsstyrelserna är det viktigt att arbeta för att privata företag inte ska 
konkurreras ut - vi ska inte heller erbjuda tjänster eller agera på ett sådant sätt att det strider mot 
kommunallagen och/eller gällande konkurrenslagstiftning. All kommunal verksamhet som bedrivs i 
bolagsform skall så göras utefter affärsmässiga principer. 
 
Bolag eller stiftelser såsom exempelvis Upplev Botkyrka AB, Mångkulturellt Centrum med flera ska i 
större utsträckning själva finansiera sina verksamheter, men där Botkyrka kommun kan vara en av 
många kunder. 
 
Det är viktigt att de bolag/stiftelser vi äger/har kontroll över ligger i framkant i utvecklingen, om det så 
gäller återvinning eller forskning kring interkulturella processer. Möjliga syneregier mellan de olika 
bolagens verksamheter skall belysas och tas till vara. 
 
Vår grundhållning är att vi bör utveckla verksamheterna så att vi på sikt ska kunna avyttra hela eller 
delar av bolagen. Vid eventuella försäljningar kan vi minska kommunens låneskuld eller minska 
behovet av att ta upp nya lån. 
 

Botkyrkabyggen 

AB Botkyrkabyggen är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget har närmare 10 700 
bostäder vilket motsvarar ungefär 80 % av alla hyresrätter i kommunen. Under 2013 år såldes ca 
1300 lägenheter av beståndet (Albyberget) till en ny ägare. Denna försäljning har givit vårt kommunala 
bostadsbolag ett kapitaltillskott som kommer bidra till reinvesteringar men också möjliggöra 
nyinvesteringar. 
 
Men vår bedömning är att ovannämnda försäljning inte är tillräcklig för att säkerställa bolagets 
kommande behov investeringsbehov i nya hyresrätter. Vi anser därför att det behövs ytterligare 
hyresvärdar som kan bidra till bostadsbeståndets förnyelse. Ökad konkurrens genom flera 
hyresvärdar är bra för våra medborgare.  
 
Vi vill därför pröva marknadsförutsättningarna för att sälja ytterligare lika många lägenheter - i ett 
område som bolagsstyrelsen väljer ut. Vi vill utöver detta starta en ombildningsprocess där samtliga 
boende i allmännyttan får information kring ombildningar och en enkät om ett intresse för att ombilda 
finns. Sammantaget kommer dessa åtgärder kunna frigöra medel för upprustning, men också för en 
fördubblad nyproduktionstakt av hyresrätter – gärna tillsammans med andra aktörer och i projekt 
med blandade upplåtelseformer. 
 
Vi menar att ett välskött kommunalt bostadsbolag alltjämt kommer att kunna vara marknadsledande i 
kommunen. Som allmännytta har bolaget även ett extra socialt åtagande att medverka till 
förverkligandet av boendekarriärer och till att tillhandahålla bostäder åt ekonomiskt svaga och socialt 
utsatta kommuninvånare. 
 
Vi vill även verka för att bolaget tar ett större grepp kring arbetet med att minska negativ 
klimatpåverkan, exempelvis genom att reducera energi- och varmvattenförbrukning samt 
värmeförluster. Bolaget har också en mycket viktig roll att spela när det gäller sådant som att 
motverka trångboddhet, stävjandet av olovlig andrahands- och tredjehandsuthyrning, m.m. 
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Södertörns Energi och Söderenergi 

Vi vill verka för att få in fler ägare i bolaget, det är inget självändamål att kommuner själva producerar 
fjärrvärme och el. Det kan inte ses som en kommunal kärnverksamhet. De tillgångar som därigenom 
frigörs i formen av likvida medel kan med fördel användas till andra investeringsbehov kommunen har 
de kommande åren. 
 
Även inom detta område vill vi framgent verka för ökad konkurrens och minskade kommunala 
monopol. Vi skulle vilja se att fler aktörer skulle kunna få möjlighet att producera samt leverera 
fjärrvärme inom ”vårt” nät. Kunderna får då möjligheten att välja vilken typ av fjärrvärmeproduktion 
man vill gynna, eller prisbild man själv föredrar. Vi vill även aktivt verka för en försäljning av hela eller 
delar av Igelstaverket och Söderenergi. 
 

Södertörns Fjärrvärme 

Fjärrvärmebolaget har som uppgift att tillhandahålla värmeenergi till medborgarnas bostäder likväl 
som kommunala verksamheter och företag i kommunen. Den värme som bolaget distribuerar innebär 
att vi på ett kontrollerat sätt använder den energi som finns i de restfraktioner som uppstår i 
samhället. Detta ger både naturresursmässiga och miljömässiga vinster i form av minskade 
koldioxidutsläpp, jämfört med framförallt energin från fossila bränslen såsom kol och olja. 
 
Fjärrvärmeproduktionen är idag ett offentligt monopol. Vi moderater vill därför verka för en ökad 
konkurrens och ett minskat kommunalt ägande. 
 

SRV Återvinning 

SRV Återvinning AB, som Botkyrka kommun äger tillsammans med Salem, Huddinge, Haninge och 
Nynäshamns kommuner, har en viktig samhällsroll att fylla inom renhållnings återvinnings- och 
avfallshanteringen. Målsättningen är att ha fortlöpande väl fungerande verksamheter inom bolagets 
affärsområden, exempelvis återvinning. Utmaningarna inom avfalls- och återvinningsområdena blir 
allt  större och  bolaget måste generera bättre resultat för att säkerställa bolagets långsiktiga och 
nödvändiga investerings- och omställningsbehov. 
 
Målsättningen för detta interkommunala bolag skall vara att fortlöpande anpassa och utveckla 
verksamheter och affärsområden för att tillgodose samhällets olika och ökande krav på 
miljöavlastande och energibesparande systemlösningar för hantering av olika avfallsfraktioner. 
 
Bolaget skall vara en miljöcertifierad ”Returfabrik” där allt insamlat avfall effektivt sorteras så att 
materialåtervinning och energiutvinning maximeras. ”Avfallstrappan” och ”Kretsloppstänket” skall 
utgöra grunden i all planering. De utsorterade ”avfallen” i olika nyttofraktioner såsom; träbränsle, 
biobränsle och andra materialslag skall hanteras så att dessa värderas ekonomiskt rättvist utifrån vad 
dessa reellt bidrar till. 
 
Exempel: Avfallsfraktionen ”träbränsle” som i hög grad ersätter dyr olja i fjärrvärmeverken.  Insamlat 
matavfall som processas till ”slurry” (jmf med råolja) och som efter upparbetning/jäsning blir till 
biogas och kan användas som fordonsbränsle. Biogas som fordonsbränsle minskar behovet att 
importera fossila bränslen. 
 
För att möjliggöra en rättvisare taxestruktur kommer en begränsning av antalet avgiftsfria besök på 
SRV:s nio återvinningscentraler att behöva göras. Sådan begränsning måste relateras till och 
koordineras med en eventuellt länsgemensam service. Vi vill att kommunen initierar samarbete med 
övriga delägarkommuner i våra interkommunala produktionsbolag för att ta fram ett gemensamt 
produktions- och ekonomiskt underlag för den sammantagna energiproduktionen primärt inom 
områdena; insamling/bearbetning/upparbetning/förbehandling/utvinning/transport av 
träråvara/träflisbränslen, matafall/slurry och rötgas vid avloppsreningsverken och då sett till 
exempelvis kraftvärmeverkens faktiska användning, nytta, löpande behov och produktion. 
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Vi vill gärna se över kommunens bolagsstruktur där vi vill väcka tanken om ett mellan kommunerna 
samägt moderbolag där vi placerar olika delar av verksamheterna i separata dotterbolag. En ökad 
interkommunal ägarsamverkan bör ge skalfördelar och ökad kostnadseffektivitet. Tydlig begränsning 
skall sättas för vilka verksamheter som kan tillåtas vara “kommunala”.  
 
Det skall också vara självklart för kommunen att avveckla ägarintressen i de delar/dotterbolag som 
uppnått en stabil ekonomisk mognadsgrad inom områden där en fungerande marknad redan finns 
eller genom kommunens avyttring kan etableras. 
 

SYVAB 

Avloppsverkens verksamheter blir allt viktigare. Miljökraven har stärkts betydligt både lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt.  Botkyrka som delägarekommun måste vara en pådrivande 
ägare i denna utveckling så att bolagets anläggning löpande uppgraderas till att kunna hantera 
ändrade krav och förväntningar. Avskiljandet av rötslam för utvinning/upparbetning till biogas som 
fordonsbränsle är en viktig del i verksamheten. Här måste samverkan utvecklas både ägarmässigt, 
produktionsmässigt och marknadsmässigt med framförallt övriga kommunägda aktörer såsom SRV, 
Södertörn fjärrvärme och Söderenergi. 
 
Politiken måste agera och samverka så att angivna bränsletyper och energislag blir värderade efter 
den samhällsnytta och de miljövinster som dessa de facto bidrar till. 
 
Vi är öppna för möjligheten att sälja hela eller delar av bolaget till aktör som har kompetens och 
ekonomisk uthållighet att göra nödvändiga investeringar i Himmerfjärdsverket. Det är   viktigt att 
Botkyrkas del säljs till ett marknadsmässigt pris och att taxeutvecklingen gynnar taxekollektivet och 
Botkyrkas skattebetalare. 
 
SYVAB har upparbetat betydande värden i form av en modern anläggning, lång erfarenhet, tekniskt 
kunnande, processorienterade lösningar, effektiv och miljösäker drift. Det är därför extra viktigt att  
tillvarata möjliga synergier mellan SYVAB och andra interkommunala och privata energiproducenter. 
BOTKYRKA STADSNÄT 
Det stadsnät (fiberkabelnät) bolaget bygger upp i Botkyrka är att betrakta som strategisk 
infrastruktur, i likhet med elnät och fjärrvärmenät. 
 
Nätet är öppet och ger möjlighet för alla seriösa aktörer att erbjuda tjänster i nätet. Mångfald av 
internetbaserade tjänster från flera olika leverantörer stärker konkurrensen och ger valfrihet för 
konsumenterna (medborgarna). 
 
När nätet uppnått tillräckligt hög anslutningsgrad inom kommunen och bolaget upparbetat ett gott 
ekonomiskt substansvärde kan det vara rimligt att pröva kommunens fortsatta ägande. 
 

Mångkulturellt Centrum 

Vi är tveksamma till att verksamheten får ett grundbidrag på nära sex miljoner kronor ur den 
kommunala budgeten. Det är inte nödvändigtvis en strikt kommunal kärnverksamhet att bedriva 
exempelvis migrations-/integrationsforskning, utan det borde snarare, utöver det kommunala 
engagemanget, vara en statlig och/eller regional angelägenhet. 
 
Vi har därför som ambition att successivt kunna trappa ner de årliga, fasta anslagen från kommunen 
– om dessa via olika partnerskap kan ersättas med medel från annat håll.  
 
Vi bör även fortsättningsvis kunna vara kunder inom ramen för vissa projekt, det kan röra sig om 
utredningar, fortbildningar eller exempelvis arbetet med den interkulturella strategin. 
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Mångkulturellt centrum bör även fortsatt målmedvetet och mer intensifierat arbeta för att hitta en mer 
stadigvarande finansiering från annat håll än kommunen. Möjliga vägar, bland flera, som är värda att 
prova är t.ex. att försöka hitta fler vägar in i den statliga forskningssfären eller hitta 
samfinansieringslösningar med andra kommuner i regionen. 
 

UBAB (Subtopia, Lida) 

Upplev Botkyrka AB är ett av kommunen helägt bolag och en mötesplats för upplevelser, idéer och 
affärer. Bolaget ska vara en partner för kreatörer, entreprenörer, företag och organisationer som vill 
etablera och utveckla verksamheter i Botkyrka och Stockholmsregionen. Den moderata inriktningen 
är att bolaget, så länge det ägs av kommunen, ska arbeta för att minska sitt beroende av ekonomiskt 
stöd från kommunen. Självklart ska kommunen betala för de verksamheter som Botkyrkas 
medborgare åtnjuter och som idag är kostnadsfria att nyttja. Fler externa företag måste få möjlighet 
att utföra verksamheterna i framtiden. 
 
I Alby finns Subtopia, som bl.a. är Sveriges centrum för nycirkus. En framtida utveckling är viktig för 
området. En externt finansierad nationalscen, i samarbete med t.ex. landstinget och/eller staten för 
samtida cirkus, skulle kunna öka förutsättningarna för utveckling ännu mer. Vi menar att all 
verksamhet på Subtopia ska kunna stå på egna ben och avser därför att gradvis minska det 
kommunala stödet. I Subtopia finns också KLUMP, som är ett viktigt ”växthus” för entreprenörer som 
arbetar med att utveckla sina visioner till hållbara företag inom de kulturella och kreativa näringarna. 
 
Lida friluftsområde i Tullinge utvecklas positivt och nya spännande verksamheter som vi ser fram 
emot är snart en realitet. För oss moderater är det viktigt att investeringarna kommer från näringsliv 
och riskkapital. Vi är därför positiva till en externt finansierad skidtunnel på Lida.  
 
Vi vill att en beräkning av goodwillvärdet för UBAB genomförs av extern expertis. 
 

Hågelbyparken  

Hågelbyparken betyder mycket för Botkyrka och kommunens invånare. Vi är för en utveckling av 
Hågelby och vill att hela området får möjligheten att utvecklas i samarbete med en eller flera externa 
aktörer. Själva parkområdet, som fastigheter och murar, är i ett stort behov av upprustning, vilket vi 
ser som en prioriterad investering under flerårsplaneperioden.   
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Vård och omsorg 
Vård- och omsorgsförvaltningen ska, tillsammans med andra vårdgivare, garantera att 
vården och omsorgen präglas av kvalitet, trygghet och stor valfrihet. Den politiska sfären ska sätta 
målen, men det är förvaltningschefen och ledningen som ska kunna prioritera inom uppsatta mål och 
kunna reformera själva verksamheten. Självstyrande personalgrupper inom kommunen bör bli 
vanligare – då dessa ger mer inflytande för dem som arbetar inom vården. 
 
Vi vill intensifiera arbetet med att utveckla bemötandefrågorna. Vi kan se genom de enkäter som 
kommunen låter göra att det finns en tydlig utvecklingspotential. Det är naturligtvis mycket viktigt på 
vilket sätt vi bemöter människor som är gamla, sjuka eller har en funktionsnedsättning. Vi är vidare 
öppna för att uppställa kriterier för s.k. ”minimibemanning” i våra omsorgsverksamheter. 
 
Vår värdegrund, att alla människor har ett lika värde, måste genomsyra alla våra kontakter inom vård- 
och omsorgsnämndens alla verksamheter. 
 

Valfrihet 

Vi vet att många människor, även äldre, i allt större utsträckning vill kunna välja det alternativ som 
passar honom/henne bäst. Detta i olika sammanhang och inte minst när det gäller vård- och omsorg. 
Därför vill vi införa ett kundvalssystem där vårdpengen följer med den som behöver omsorgen. Det 
skapar kvalitetsutveckling och profileringar. För att människor ska kunna göra rätt val och kunna 
jämföra kvaliteten vill vi att ett tydligt och enkelt system ska finnas på Internet för kvalitetsjämförelser 
mellan kommunens samtliga vårdgivare, i enlighet med de officiella kvalitetsindex som finns att tillgå. 
Informationen ska finnas lättillgänglig på såväl kommunens hemsida som i tryckt form. 
 
För de som bor i våra omsorgsboenden ska det finnas möjlighet till olika aktiviteter varje dag. Det är 
viktigt att den sociala omsorgen blir bättre. Det behövs ”guldkant” - men det dagliga livet måste 
kännas meningsfullt. Så långt det är möjligt, måste den boende få leva ett liv så nära det tidigare 
vanliga livet.  
 
Det behövs mer och bättre kulturella aktiviteter för de boende, tidningsläsning, böcker och musik 
liksom spel av olika slag. Vi vet genom forskning att ett gott vardagsliv ger innehåll i livet och man 
kan på så sätt behålla sina kapaciteter bättre och längre. Därför måste kunderna/de boende kunna 
välja vilka aktiviteter de vill delta i. 
 
Det är viktigt att vi bejakar den tekniska utvecklingen och ständigt är beredda att pröva nya metoder 
och nya möjligheter till ett fullgott liv. 
 
Vill att det inrättas en eller flera servicelinjer med servicebussar. Dessa skulle vara till för alla 
Botkyrkabor, men målgruppen är främst äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 

Boenden 

Antalet äldre i kommunen ökar. Det kommer att ställas högre krav på såväl omvårdnad som på 
utförarna av omvårdnaden. 
 
Vi ser det som ett problem att kommunen inte kan tillhandahålla boenden för de människor som fått 
biståndsbeslut för vård och boende. Detta gäller för boende inom äldreomsorgen, såväl som 
gruppboenden och servicebostäder. Konsekvenserna av detta blir oroliga människor, böter, långa 
köer och höga kostnader för kommunen. För oss moderater är boendefrågan en av de högst 
prioriterade vi har i kommunen. Här har Botkyrka kommun misslyckats. 
 
Det behövs olika och nya boendeformer för människors olika vårdbehov. Hög ålder och personens 
såväl dokumenterade, som upplevda omsorgs- och trygghetsbehov, ska finnas med som kriterier för 



Moderaternas förslag till flerårsplan 2015-2018 

Sid 25 

att få ett positivt biståndsbeslut om särskilt boende. Därför är det viktigt att det finns alternativ för 
dem som har vårdbehov och önskar boende inom omsorgen. 
 
Vi vill att det ska finnas flexibla och varierande storlekar på äldreboendena i varje 
kommundel, liksom mötesplatser anpassade efter behoven som finns i respektive kommundel. Vi vill 
utveckla korttidsboenden för rehabilitering och avlastningsboenden för dem som behöver det. Vi vill 
ha flexibilitet i växelvården, den ska vara individuell och styrd av efterfrågan. 
 
Vi tycker att det är viktigt att de som vill bo hemma ska få allt stöd de kan få till detta. Men 
kvarboendet ska, för den enskilde, inte upplevas som ett tvång.  
 
Vi vill pröva en ordning där vård- och rehabiliteringsinsatserna utreds (med samma insatser som idag) 
i det egna hemmet och inte, som idag, på korttidshemmet eller på sjukhuset. 
 
Vi vill se över möjligheterna att ersätta nuvarande Tumba Äldreboende med nya äldreboenden samt 
även få till stånd ytterligare platser i privata alternativ. Tumba ÄB har idag drygt 150 platser. 
 

Trygghetsboende 

Vi moderater har lagt en motion om att kommunen ska verka för att trygghetsboenden byggs. Detta 
kan ske i såväl privat som i egen regi (Botkyrkabyggen). I ett trygghetsboende kan man bo utan 
biståndsbeslut. 
 
För att få kallas trygghetsboende krävs det tillgänglighetsanpassning, som t.ex. borttagna trösklar, 
bredare dörrar, god belysning och en välavvägd färgsättning. Det ska också finnas 
gemensamhetsytor för social samvaro, som en restaurang eller liknande. Alla lägenheter måste 
utrustas med ett trygghetslarm 
 
 

Funktionshinder och funktionsnedsättning 

Kommunen har antagit FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Detta är bra, men det måste inarbetas i, och tydligare genomsyra 
verksamheterna. 
 
Vi vill på ett tydligare sätt uppmärksamma de funktionshindrades problem i samhället och att all 
kommunal service och verksamhet ska präglas av utveckling och nytänkande. Vi vill underlätta 
vardagen för de av våra invånare som lever med ett funktionshinder. 
 
Det är en självklarhet att alla människor ska kunna röra sig i kommunen på samma villkor som de 
som inte har någon form av funktionsnedsättning. Trottoarkanters avfasning, ramper samt blindskrift i 
samtliga allmänt tillgängliga byggnader och flerfamiljshus i kommunen, är tre enkla exempel på 
åtgärder. 
 

Boenden för funktionshindrade 

Vi är mycket bekymrade över att kommunen inte har kommit igång med de boenden för 
funktionshindrade som varit planerade och budgeterade för i flera år. Dessutom finns det många 
nuvarande boenden som är i stort behov av renovering. Sammantaget gör det att kommunen får 
betala ”böter”, s.k. särskilda avgifter, pengar som istället skulle kunna användas i den löpande 
driften. Samverkan mellan kommunens olika förvaltningar måste bli bättre. På detta område vore det 
utmärkt att låta villiga aktörer på marknaden bygga och driva boenden till den kostnad och de 
kvalitetskriterier som nämnden fastställt. 
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Boenden för människor med funktionshinder ska naturligtvis ingå i den stora övergripande planen 
som ska utarbetas. Idag är det alltför många människor, barn, ungdomar och vuxna som får vänta 
länge på att få en beslutad plats. Detta beror på att de redan planerade grupp- och serviceboendena 
blivit ständigt försenade eller ännu ej har påbörjats. Detta skapar inte bara frustration, det skapar 
även ångest och leder till en än sämre hälsa för de drabbade. 

Hemtjänst 

Hemtjänsten behöver utvecklas i kommunen - många kunder/brukare är inte nöjda med de insatser 
de får. Budgeten för verksamheten verkar vara omöjlig att få i balans. Det är svårt att jämföra kvalitet 
och kostnader med andra kommuner. Vi vill renodla systemet och ta fram de verkliga kostnaderna. Vi 
vill därför upphandla ett geografiskt hemtjänstområde i full konkurrens. Det måste finnas en större 
delaktighet för dem som får hemtjänst, dvs. den som får beslut om hemtjänst måste kunna påverka 
sin hemtjänst utifrån t.ex. dagsform, etc. Vi måste därför ha en öppenhet gentemot olika aktörer och 
olika profileringar inom området. 
 

Daglig verksamhet 

Dagverksamhet, biståndsbedömd verksamhet och daglig verksamhet inom LSS är viktiga 
komplement till hemtjänsten och ger ett stöd för anhöriga och närstående. De höjer livskvaliteten och 
lindrar det aktuella vårdbehovet, samt underlättar för kvarboende i det egna hemmet. Det behövs en 
kraftsamling av stödet till rörelse- och funktionshindrade, och vi anser att det behövs en bättre 
samordning av resurserna över förvaltningsgränserna inom området för LSS och SOL. Vi behöver 
utveckla och använda oss flitigare av den dagliga verksamhetens tjänster. Vi måste få tillgång till 
dessa insatser även sommartid, då det för vissa är viktigare med kontinuitet i verksamheten, framför 
exempelvis att ha semester. 
 

Anhörigstöd och hemvårdsbidrag 

Att vårda en anhörig eller närstående ska vara ett fritt val, både för den som hjälper och för den som 
får hjälpen. En väl utvecklad anhörigvård kräver kommunala satsningar i form av avlastningsplatser 
och rådgivning/utbildning av anhörigvårdare. 
 
Vi vill utreda hemvårdsbidraget i ett brett perspektiv, t.ex. om det skapar oönskade 
inlåsningseffekter. Detta då de som utför arbetsuppgifterna idag inte har tillgång till det samhälleliga 
skyddsnätet. Med en F-skattsedel kan även dessa bidra genom att betala skatt, vara med i 
sjukförsäkringssystemet och få en pensionsgrundande inkomst. Dessutom saknas det 
kvalitetskriterier eller kännedom om kvalitetsnivån på vårdinsatserna. 
 

Mat och måltider 

Kommunen har genomfört ett måltidsprojekt som inneburit positiva förbättringar för nutrition och 
måltidernas utformning. Det måste implementeras i kommunens alla verksamheter för äldreomsorg 
och omsorg om de funktionshindrade. Vi vill utveckla måltidsservicen för de som får bistånd med 
matdistribution och också utveckla fler måltidsgrupper och försöka öka möjligheten till att få maten 
lagad i det egna hemmet. Det ska även vara möjligt att få maträtter från andra matkulturer. Vi är villiga 
att pröva möjligheten att låta lokala krögare ta över måltidsdistributionen, förutsatt att de vinner en 
kvalitetsupphandling. 
 
Vi bör kunna se över specialanpassad mat för respektive vårdtagare, men även årstidsanpassad mat, 
tillagad med ekologisk medvetenhet osv. Vi vill gärna se över förutsättningarna för ett utökat 
samarbete med Huddinge Universitetssjukhus/Karolinska kring nutrition. 
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De demenssjukas situation 

Fler och fler blir äldre och ”äldreäldre”. Det medför att människor med demenssjukdomar blir allt 
vanligare inom våra omsorgsverksamheter. Man har också på senare tid blivit bättre på att ställa 
tidigare diagnoser. Vi har fått bättre bromsmediciner och bättre utarbetad pedagogik för att hjälpa 
människor i deras vardag. 
 
Det sker en stor utveckling inom det geriatriska området. Detta kräver en egen organisation för att 
tillvarata de demenssjukas rättigheter och möjligheter. Här behövs 
utbildningsinsatser hos medarbetarna och det behövs samordning över 
förvaltningsgränserna. Det behövs fler boenden och fler dagverksamheter för människor med 
demensproblematik. Vi har en lagt en motion om att utveckla särskilda ”demensteam”, detta därför 
att underlätta för dem som är demenssjuka och ännu bor hemma. 
 
Vi vill utveckla boenden för yngre personer med demensdiagnos och också speciell dagverksamhet 
för dessa. Yngre personer med demenssjukdom kanske har familj kvar i kommunen och då är det 
inte bra att köpa platser i andra kommuner som vi gör idag. Vi ska därför ha en egen 
specialkompetens inom detta område, gärna i samarbete med externa aktörer. 
 
Vi vill att hemsjukvården ska kopplas till kommunen. Detta för att skapa bättre samordning, bättre 
kontinuitet och för att förhindra att människor hamnar mellan stolarna. 
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Socialnämnd 
”Individen i fokus” 
 
I moderat välvärdspolitik utgår vi alltid från individen. Vi vill ha särskilt fokus på förebyggande arbete 
och aktivt samverka med andra myndigheter, förvaltningar och organisationer. Näringslivet skall tidigt 
involveras i arbetsfrämjande processer för att öka möjligheterna till praktik och anställningsbarhet. 
Verksamheter, där så är möjligt, ska genom upphandling delvis eller i helhet kunna utföras av 
fristående aktörer. Företag och organisationer inom den s.k. sociala ekonomin skall prövas som mer 
varaktiga komplement. 
 
Socialtjänsten skall fortlöpande säkerställa tillgången till för verksamheterna behövlig kompetens. 
Förvaltningen skall fortlöpande och systematiskt driva förbättringsarbete, i hela organisationen, så att 
verksamheter och tjänster tydligt uppfattas som effektiva och kvalitativa. 
 
Utanförskap, som följd av arbetslöshet, bidragsberoende och dess konsekvenser, är ett betydande 
problem som bidrar till ökade klyfter. Den som söker bistånd på grund av sociala problem eller 
tillfälliga ekonomiska svårigheter skall snabbt erbjudas individuellt anpassat stöd inom socialtjänsten. 
Ekonomiskt bistånd skall, så långt möjligt, kopplas till krav på praktik eller arbete inom kommun och 
näringsliv. Ett integrerat samarbete med Arbetsmarknad- och Vuxenutbildningsförvaltningen (AVUX) 
är centralt. Vi vill att AVUX verksamhetsområde AKC (Arbets- och KompetensCentrum) utvecklas och 
breddas till ett Samhall-liknande företag/organisation i organiserad interkommunal samverkan med 
företrädesvis andra Södertörnkommuner. 
 
För dem som blivit långtidsberoende av ekonomiskt bistånd är det extra viktigt att det formas olika 
typer av sådana komptenshöjande åtgärder och arbetsrelaterade korttidsuppdrag som ökar 
möjligheterna till den reguljära arbetsmarknaden och till den egna självförsörjningen. 
 
Vi har föreslagit att det utarbetas en modell för en "timbank", som möjliggör korttidsarbete för 
personer i den målgrupp som uppbär ekonomiskt bestånd och som står långt ifrån den reguljära 
arbetsmarknaden. 
 
Budget- och skuldrådgivning skall alltid ingå som stöd till den som söker ekonomiskt bistånd. Alla 
handläggningstider måste, så långt det är möjligt, kortas.  
 

Föreningsbidrag 

”Sociala komplement ” 
 
Socialnämnden fördelar årligen ca 2,5 Mkr till föreningar som bedriver ”socialt betingade” 
verksamheter som komplement eller som unik kompetens. Dessa föreningsbidrag är väldigt styrande 
för respektive bidragssökande förenings möjligheter att kunna driva och utveckla sina verksamheter. 
Vi moderater vill medverka till en förändring som möjliggör för en förening att söka bidrag för en 
längre period än ett år. En sådan förändring skulle kunna medföra att bidrag beslutas för ett år och en 
villkorad avsiktsförklaring ges för år två och tre. 
Den absoluta grundförutsättningen för att bidrag skall beviljas är att den sökande tydligt i sin 
verksamhetsplan kan uppvisa kompletterande mervärden till det socialtjänsten erbjuder eller bidrar 
med sådan socialt betingad verksamhet som socialtjänsten inte erbjuder och som kan utveckla  det 
förebyggande arbetet. 
 

Boende 

”Boendet - grunden för effektivt bistånd” 
 
Bristen på bostäder är utmanande. Till socialtjänsten vänder sig allt för många, som per definition inte 
har behov av socialtjänsten, därför att de saknar egen bostad. Generell bostadsförsörjning ingår inte i 
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socialtjänstens ansvar! Socialtjänsten har också allt svårare att bistå de egna målgrupperna som av 
”sociala skäl” behöver bistånd med bostad. Här måste en aktiv samverkan komma till stånd både 
inom kommunen och med närliggande kommuner. Vi ser det som rimligt att det ”allmännyttiga” 
kommunala fastighetsbolaget påförs ett större ansvar för den generella bostadsförsörjningen. I ett 
moderat perspektiv är det centralt att socialtjänsten involveras i kommunens löpande 
bostadsplanering. 
 

Trygghet 

”Trygghet förutsätter samverkan” 
 
Ett fortlöpande samarbete med polisen för att minska brotten och öka tryggheten i kommunen är 
oerhört betydelsefullt. Kommunen skall aktivt söka samarbete med Polis, brandkår, andra 
myndigheter, organisationer och föreningar för ett förebyggande arbete och med särskilt fokus på 
barn och ungdomar. Det är en central uppgift att skapa ett tryggt samhälle för alla. Nolltolerans mot 
brott skall tillämpas inom alla verksamheter för att stödja det brottsförebyggande arbetet. 
 
Samarbetet mellan socialtjänst, kvinnojour och brottsofferjour ska vara starkt liksom samarbetet med 
det lokala brottsförebyggande rådet. Brottsoffrens rättigheter måste prioriteras 
 
Nattvandring fyller en viktig trygghetsfrämjande funktion. Vi vill utveckla denna funktion med fler 
sociala och ideella aktörer. Att organisera nattvandring skulle kunna ingå som kriterium i ett 
resultatbaserat föreningsstöd. 
 

Familjehem 

”Kvalitetssäkrade familjehem” 
 
Alla familjehem och vårdinrättningar som används ska löpande kvalitetsgranskas och omprövas. 
Barnets behov av trygghet, omvårdnad och kärleksfull social fostran skall vara grundläggande vid val 
av familjehem.  Den nya lagstiftningen stipulerar tätare uppföljning av varje placerat barn. 
Socialförvaltningen måste organiseras så att lagstiftarens intentioner uppfylls. För att öka tryggheten 
för det placerade om det känner sig utsatt för kränkning eller liknande situation vill vi att 
socialtjänsten inrättar en särskild jourtelefon dit barnet kan ringa. 
 
När en utredning visar på att placeringen av ett barn kan bli långvarig, vill vi att prövning om 
vårdnadshavaren initieras tidigare. Utifrån barnkonventionen kan en tidigare överflyttning av 
vårdnaden till en fosterfamilj vara till barnets bästa. 
 

Föräldrastöd 

”Förebyggande arbete – ger mervärde” 
 
Socialnämnden erbjuder sedan hösten 2012 föräldrastöd i grupp under trivsamma mötesformer där 
föräldrar kan utbyta erfarenheter och samtala kring föräldrarollen i förhållande till barnens 
åldersadekvata utveckling i t ex skola- och/eller fritidssituation. 
 
Om denna ”stödform” attraherar många föräldrar och härigenom bidrar till föräldrarollens utveckling 
ser vi denna ”stödform” som en naturlig del i socialtjänstens utbud. 
 
För att öka socialtjänstens förebyggande arbete vi vill nu införa s k ”föräldracoacher”. Med 
”föräldracoacher” menar vi att socialförvaltningen i samverkan med kommunexterna aktörer ordnar 
med särskilda specialister som kan erbjuda ”coachning” till föräldrar/familjer som utan andra socialt 
betingade problem kan behöva vägledning och stöd i sin familjesituation. 
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I familjer med tonårsbarn uppstår ofta stressituationer utifrån olika krav på barnet som t ex skola – 
läxkrav - fritid – hjälpa till hemma – ekonomi. Krav och händelser som ökar risken för sammanbrott i 
en familjs vardag. 
 
Tillgång till ”föräldracoach” kanske kan göra skillnad. Vi ser socialtjänsten som sammanhållande 
funktion som tillförs resurser med uppdrag att i samverkan med externa aktörer ta fram och 
samordna lämpliga coacher. 
 
Vi vill att alla kommunala verksamheter i Botkyrka kommun skall arbeta aktivt och samlat och med 
särskilt fokus på unga så att rökning, drog- och alkoholbruk minskar. 
 

Ungdomsmottagning 

”Ungdomsmottagning – närhet – tillgänglighet” 
 
Kommunen har sedan några år bara en ungdomsmottagning och som är förlagd till den norra 
kommundelen. Vi tror att det för ungdomarna är viktigt med närhet och tillgänglighet. 
Socialförvaltningen har, efter en av oss moderater lagd motion, gjort en allt för enkel ”utredning” som 
inte bidrar med några svar om eventuella brister eller behov. Vi vill att frågan tas på större allvar och 
att en ”riktig” utredning genomförs för att ta reda på om det finns behov av ytterligare en 
ungdomsmottagning i Botkyrka. Befolkningen i kommunen beräknas fortsätta öka under flera år 
framöver. Sett till den nu gällande planeringen blir ökningen störst i södra Botkyrka. Fler familjer 
innebär fler barn och ungdomar. Vi ser det som självklart att utredningen särskilt skall vända sig till 
ungdomar för att få ett eventuellt behov belyst. Om en sådan utredning visar på ett faktiskt behov så 
skall kommunen initiera detta hos landstinget. 
 

Ensamkommande flyktingbarn 

”Mottagandet påverkar framtiden” 
 
Kommunen har träffat nya avtal med Migrationsverket om bl.a. ett ökat mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn. Avtalet är i linje med den av oss moderater antagna inriktningen. Vi 
har under flera år haft detta krav i våra budgetförslag. 
 
Till de ”ensamkommande barn” som kommer till Botkyrka vill vi att Socialtjänsten erbjuder 
”fadderfamiljer” för att så långt möjligt ge barnet ett familjeliknande nätverk och på så sätt minimera 
ensamhet och utanförskap och stärka barnets etablering i vårt samhälle. 
 
För att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste Botkyrka kommun aktivt verka i 
enlighet med framtagna nationella riktlinjer. För att motverka utanförskap och främja ett gott liv skall 
mottagandet av nyanlända präglas av respekt för den enskilda individens behov och aktivt lotsa mot 
svenskundervisning, utbildning och arbetsmarknad. 
 

Patriarkalt förtryck och våld i nära relationer 

”Skydda den utsatte!” 
 
Vi moderater har starkt drivit frågor kring hederproblematiken och våld i nära relationer för att belysa 
den verklighet som tyvärr råder. 
 
Det hedersrelaterade förtrycket innebär allt för ofta förföljelse, hot, fysiskt, psykiskt våld och i värsta 
fall mord. Vi får aldrig välja att blunda för detta i grunden patriarkala och kulturella förtryck. Om 
hederskulturen/skamkulturen känns främmande för oss innebär det inte att vi kan frånträda oss vårt 
ansvar att skydda och hjälpa. 
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Vi vill att kommunen löpande arbetar med att kartlägga det aktuella läget inom vår kommun, och 
parallellt med detta arbete aktivt uppdaterar policys och riktlinjer relaterat till hedersrelaterat förtryck 
och våld. Alla anställda måste löpande få möjlighet till fortbildning i dessa frågor och kunskaper om 
hur vi kan förebygga och så långt möjligt motverka förekomsten. 
 
Det våld som främst kvinnor, oavsett etnicitet eller trosuppfattning, utsätts för inom hemmet är 
oacceptabelt. Här är det viktigt att kommunen, och andra, tidigt fångar upp signaler om när detta 
sker och sedan omedelbart agerar. Såväl kvinno- som brottsofferjouren behöver få förstärkta 
resurser. 
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Förskola 
I Sverige har vi kommit längre än i många andra länder vad gäller pedagogisk verksamhet för de 
mindre barnen. När man på andra ställen, även i det som betraktas som den rika världen, fortfarande 
pratar i termer av dagis och lekis så har vi i Sverige lämnat dessa begrepp bakom oss. Vi har idag en 
förskola med pedagogisk verksamhet i syfte att stödja barnen i deras utveckling. 
 

Den pedagogiska förskolan 

Redan i förskolan läggs grunden för barnens utveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt 
arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En 
pedagogisk förskola är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Den 
motverkar även socioekonomiska skillnader. Misslyckas vi med att fånga upp de barn som tidigt 
halkar efter är risken för framtida skolmisslyckanden och ett liv i utanförskap stort. 
 
Vi är glada över att vi nu har en pedagogisk förskola med rätt till minst 35 timmar per vecka, för alla 
barn (även barn till föräldralediga och arbetslösa). Platsgarantin ska gälla och kommunen ska kunna 
bli skadeståndsskyldig om den inte klarar sina åtaganden. 
 

Tillgänglighet 

Kommunen ska uppmuntra en mångsidig etablering samtidigt som satsningar ska göras för att 
utveckla den kommunala skolan. 
 
Föräldrarna måste få möjlighet att kombinera sina egna yrkesambitioner och behovet av 
vidareutbildning, detta med en mer flexibel förskoleverksamhet vad gäller öppettider, som 
exempelvis kvällar och helgdagar. 
 
Dock är vi tveksamma till s.k. ”nattis” som lämnar föga möjligheter för pedagogisk verksamhet i syfte 
att gynna barnen i deras utveckling. Där skulle vi hellre se en form av ”Nattbarnvakt” alt 
”Nattmamma” där barnet får stanna kvar i den trygga hemmiljön. 
 
Vi ser att vårdnadsbidraget ger familjen möjlighet att vara hemma med barnen längre, men det leder 
även till en längre frånvaro från arbetsmarknaden. Detta i sig kan motverka arbetslinjen då man väljer 
att stanna hemma en längre period, vilket inte gynnar den jämställdhet som vi verkar för. Samtidigt 
som vårdnadsbidraget också ger familjen den valfrihet vi strävar efter. 
  
En mångfald av anordnare och profiler ger varje familj möjlighet att välja den utövare som passar 
familjen bäst. 
 

Behörig personal 

För att säkerställa rekryteringen av välutbildad personal är det viktigt med konkurrenskraftiga 
lönenivåer, en god personalpolitik och att verksamheten i sig håller en hög kvalitet. Personalen är den 
viktigaste faktorn för barnens lärande och förberedelse inför grundskolan. Behörighetsgraden är, sett 
över hela kommunen, i dagsläget alltför ojämn. Vi vill ha fler förskolelärare på enheterna, och att våra 
idag outbildade barnskötare genomgår en utbildning till barnskötare på exempelvis betald deltid. De 
som arbetar i verksamheterna måste själva få vara delaktiga i hur verksamheterna ska se ut. 
 
Kommunen måste i högre grad, i sina verksamheter, kunna omdisponera personal mellan de olika 
enheterna och kommundelarna, för att på så vis ge alla barn likvärdiga förutsättningar och 
möjligheter. Det är mycket viktigt att vi kan behålla vår utbildade och behöriga personal. 
Kompetensfonden ska i första hand användas för barnskötare och vi ser även gärna en utökning av 
denna på sikt. 
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Etableringsfrihet 

Vi gläds åt att Alliansregeringen tagit bort kommunernas vetorätt ifråga om etableringar av fristående 
aktörer. Riksdagens beslut om en barnomsorgspeng innebär att vi i Botkyrka kommun också blir 
skyldiga att godkänna och ge kommunalt bidrag till andra pedagogiska omsorgsformer, som håller 
en likvärdig kvalitet med de kommunala alternativen. I praktiken innebär det alltså en utökning av 
etableringsfriheten till att omfatta all form av förskole- och skolbarnsomsorg. 
 
Vi vill öppna upp för andra aktörer, dock ska tillsynen och uppföljning av dessa vara kontinuerligt. 
 

IT i förskolan 

Med nya verktyg, såsom interaktiva pekplattor, har vi möjlighet att på ett tidigt stadium locka fram 
barns nyfikenhet i ett lekande lärande. Vi måste ta till oss den nya tekniken och låta våra barn tidigt få 
komma i kontakt med den. Detta kommer att leda till att tekniska verktyg blir mer naturliga för barnen 
att använda, inom ramen för pedagogisk verksamhet, i t.ex. grundskolan. 
 
Då pekplattan har en lägre inlärningströskel än exempelvis en dator, så tror vi även att pekplattan kan 
komma att bli ett populärt arbetsredskap bland pedagogerna. 
 
Dessutom kan en pekplatta fungera bättre som verktyg för barn med vissa typer av dyslexi eller för 
personer som är analfabeter, eller andra funktionshinder. Det finns flertalet appar för pekplattor som 
är framtagna för att stimulera inlärning och som kan hjälpa många barn till framgång. 
 
Kommunen har nu satsat på en försöksverksamhet med pekplattor i förskolan, och vi ser mycket 
positivt på detta och hoppas på en snar implementering i hela förskoleverksamheten. 
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Grundskola 
Vi arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi eftersträvar en 
skola som tillåter alla att utvecklas, även elever med behov av särskilt stöd. Skriftlig information och 
utvecklingssamtal ska ges redan från skolstarten. Betyg ska kunna ges tidigare än idag. 
Målsättningen är att alla elever ska ha godkända betyg för att kunna klara vidare studier. 
 

Kunskapsmål 

Tidiga stödinsatser skall underlätta övergången mellan skolans olika stadier. Kvalitetskraven på 
skolan måste höjas och skolan måste ha utvärderingsinstrument som gör det möjligt att tidigt mäta 
resultaten. Inga elever ska behöva lämna grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är viktigt att vi 
inarbetar ett synsätt som är kopplat till den erkända vetenskapliga diskursen på området. Denna ger 
för handen att de viktigaste faktorerna som påverkar om en elev får goda betyg är att ställa tydliga 
krav, sätta upp tydliga mål samt att lärarna är goda pedagoger. Kunskapsuppföljning och 
kunskapsmål är byggstenar i den moderna kunskapsskolan. En tidig uppföljning är avgörande för att 
varje elev ska få rätt stöd i rätt tid. 
 

Studiemiljö, pedagogik och kvalitet 

Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall ha en 
fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda nolltolerans mot 
alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler. Alla brott ska 
polisanmälas. 
 
Lärarnas erfarenhet, behörighet och utbildningsnivå är avgörande faktorer som bidrar till en högre 
kvalitet i undervisningen. Lärare som idag saknar behörighet ska kunna få möjlighet till fortbildning. 
Kommunen måste prioritera att avsätta egna medel för detta ändamål, såväl som att ta tillvara på de 
möjligheter till stöd som staten (alliansregeringen) har gett, som exempelvis lärarlyftet. 
 
Ett tydligt system ska finnas på Internet för kvalitetsjämförelser mellan kommunens olika skolenheter. 
I ett jämförelsesystem på Internet, där man enkelt väljer exempelvis ny skola, ska man kunna se och 
jämföra meritvärden eller vilka lärarbehörigheter de olika skolorna har. 
 

Valfrihet 

Möjligheten att välja mellan olika skolor höjer kvaliteten och ger ökad frihet. Både kommunala och 
fristående skolor bör ha tydliga profiler för att underlätta föräldrars och elevers val. Kommunen ska 
uppmuntra till en mångsidig etablering samtidigt som nödvändiga satsningar ska göras för att 
utveckla den kommunala skolan. 
 
Alla elever och föräldrar skall tillförsäkras rätten att välja skola, oavsett om den är kommunal eller 
fristående. Valfrihet säkerställer likvärdiga möjligheter till utbildning för alla elever och stärker den 
enskilde elevens ställning, oavsett bakgrund eller bostadsområde. Botkyrkas kommunala skolor ska 
vara konkurrenskraftiga alternativ till både friskolor och kommunala skolor i andra kommuner. 
Skolorna skall ges större möjligheter till att mera fritt utforma den egna verksamheten. Personal inom 
kommunen bör själva kunna få möjlighet att överta sin förskola eller skola genom upphandling eller 
genom att de startar upp en helt ny verksamhet som kommunen ska ge kommunalt bidrag till 
(skolpeng). Vi är heller inte främmande för att införa s.k. utmaningsrätt. 
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Skolskjuts 

Närhetsprincipen hämmar det fria skolvalet. Det finns en inbyggd mekanism som snedvrider 
skolvalen till de geografiskt närmaste kommunala alternativen. Vi anser därför att policyn bör ändras 
så att ett SL-kort utgår till alla elever med längre än dessa 2-5 km till den skola de själva har valt – 
oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående inom kommunen. 
 
En sådan frihetsreform skulle bli extra viktig för de elever i de områden som generellt anses ha svaga 
sociala förhållanden och socioekonomiska strukturer som förhindrar de unga i området att uppnå sin 
egna, fulla potential. Vissa av de elever som växer upp i socialt svaga områden kan därigenom 
förvägras möjligheten att fritt välja skola, om föräldrarna saknar ekonomiska möjligheter till att skjutsa 
sina barn eller köpa ett SL-kort till dem. 
 

Flexibel skolstart 

Vi vill arbeta för en flexibel skolstart, då eleverna inom samma årskull har olika mognadsgrad. En 
flexibel skolstart harmoniserar även med att skolan går mer mot en individuell, mål anpassad 
utbildning utifrån den enskilda eleven. Kunskapsnivåer och utveckling får gå hand i hand, elever får 
interagera med varandra och vara på samma nivå. 
 

Gemensam finansiering och bidrag på lika villkor 

För att alla elever ska komma till sin rätt i skolan måste den präglas av flexibilitet och valfrihet. Varje 
elev är unik och skolan måste utformas på ett sätt som gör den lyhörd för den enskildes behov. Ett 
utbildningssystem som kännetecknas av flexibilitet och valfrihet bygger in förutsättningar för detta. 
 
De flesta elever bryr sig mer om att skolan är bra än om vem som driver den. En skola med hög 
undervisningskvalitet där elever, lärare och personal trivs, är det som ska stå i centrum för den 
moderata skolpolitiken – oavsett om den drivs i kommunal eller fristående regi. Valfriheten ska vara 
individuell och finansieringen ska vara gemensam. 
 
Friskolereformen har inneburit en valfrihetsökning som varit mycket positiv för den svenska skolans 
utveckling. Möjligheten att välja skola höjer kvaliteten i alla skolor. Dessutom främjas utvecklingen av 
att skolor kan välja olika profiler, nya arbetssätt och pedagogik. Självklart ska alla skolor inspekteras 
och utvärderas så att vi kan försäkra oss om att kvaliteten upprätthålls. 
Alla förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor ska också ha rätt till kommunala bidrag på lika 
villkor, oavsett regi. Den friskola som anser att kommunens bidrag är orättvist beräknat, kan 
överklaga kommunens beslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
 

Skolpengen 

Resursfördelningsmodellen bör modifieras då vi anser att skolpengen i större utsträckning bör utgå 
efter den individuella elevens egna, dokumenterade, behov. Pengen bör i större utsträckning följa den 
enskilde eleven, oavsett val av skola. Vi vill också minska skillnaderna i beloppsnivåer mellan den 
som får minst respektive den som får mest. En del av resurspengen bör även användas till att höja 
lärarlönerna. 
 

Modersmålsundervisning 

I Botkyrka kommun bor det många människor med rötter i andra länder. För alla dem som har ett 
annat modersmål än svenska är modersmålsundervisning i sitt eget språk viktigt. För barn till 
nyanlända och barn till asylsökande som börjar i svensk skola utan kunskaper i svenska språket är 
modersmålet ett extra viktigt inslag i skolan. Utvecklingen av modersmålet hjälper och i vissa fall 
möjliggör för eleven att tillgodogöra sig kunskaper även i andra skolämnen (ämnesundervisning på 
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svenska). Svenskan är en förutsättning för att kunna gå vidare i sina studier och för att komma in på 
arbetsmarknaden. 
 
Botkyrka kommun ska erbjuda grundskoleelever, med grundläggande kunskaper i sitt modersmål, 
modersmålsundervisning och detta skall erbjudas i maximalt sju läsår i enlighet med gällande 
lagstiftning. En grundförutsättning är att samtliga lärare har behörighet i såväl hemspråket som i 
svenska och att eleven har möjlighet att fortsätta läsa språket vid fortsatta studier även efter 
grundskolan. Parallellt med detta vill vi även göra en särskild satsning för att förbättra kunskaperna i 
det svenska språket. 
 

Förberedelseklasser 

Vi ser gärna att fler skolor i Botkyrka kommun arbetar med förberedelseklasser, då vi tror på att de 
elever som idag går i förberedelseklass stärks av att integreras med övriga elever och får en bra 
övergång till vanlig skolklass. 
 
Vi kan nu se att många barn är äldre när de anländer till Sverige. Niondeklassare som invandrat efter 
skolstart har i dag i genomsnitt bara gått fyra och ett halvt år i svensk skola.  
För elever som kommit till Sverige efter 12-årsåldern och inte har nått målen i svenska i årskurs nio 
förlängs nu skolplikten tills dess att målen är uppnådda eller till och med vårterminen då eleven fyller 
18 år, vilket vi tror kommer ge en bättre ingång för dessa elever till vidare studier och arbetsliv. 
Mottagningsenheten för nyanlända barn och ungdomar, som startade hösten 2012, är en viktig insats 
i arbetet att ge nyanlända elever de bästa förutsättningarna för en bra skolstart i Botkyrka. 
 

Kommunala skolor, friskolor och konfessionella skolor 

Det är vår uppfattning att varje skola ska granskas lika kritiskt och uppfylla samma, höga 
kvalitetskrav. Det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot skolor som inte följer regelverket eller 
som brister kvalitetsmässigt. 
 
Ämnesundervisningen i alla skolor ska vara saklig och allsidig. Det innebär att den ska vara opartisk 
och icke-konfessionell och att målen fullt ut ska motsvara Skolverkets kursplaner. Vid sidan av 
ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen kan (enligt tvingande lagstiftning) en fristående skola 
ha en konfessionell inriktning. 
 
Vi är dock oroliga för att en konfessionell inriktning kan bidra till en ökad segregation. Konfessionella 
skolor motverkar dessutom att elever med olika bakgrund får möjlighet att mötas. Det finns också en 
uppenbar risk att den konfessionella inriktningen (oavsett vilken) motverkar delar av läroplanen, 
exempelvis inom jämställdhet, HBTQ-frågor, biologi, sexualundervisning, idrott o.s.v. 
 

Skolhälsovård och elevhälsa 

Den stora ohälsan är ett allt större samhällsproblem i Sverige i allmänhet. Ohälsotalen har 
uppmärksammats under flera års tid och vi vet, även genom tidigare rapporter från Stockholms läns 
landsting, att det borde vara mer prioriterat att vi ger våra barn större möjligheter till att motionera 
och idrotta.  
 
Vi i Botkyrka borde ta efter framgångskommuner som Malmö och Hofors som infört fysisk aktivitet 
dagligen i skolan, som dessutom enligt Bunkefloprojektet har gett ett högre skolresultat, vilket gjorde 
att fler elever klarade behörighet till gymnasieskolan.  
 
Allt färre idrottar organiserat (dvs. genom idrottsföreningar eller klubbar) på sin fritid. Skolan måste 
förbättra samarbetet med idrottsföreningar och uppmuntra elever till en mer aktiv fritid, gärna genom 
att ha idrott som en profil eller inriktning. Vi är glada att grundskolan numera inte längre tillhandahåller 
onyttiga produkter inom ramen för sina caféverksamheter. Vi vill inte att eleverna väljer bort 
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skolmaten till förmån för t.ex. läsk, godis och snacks. Vi vill även förbättra informationen till såväl 
elever som föräldrar kring kost, motion och hälsa. 
 
Skolsköterska, skolläkare, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare ska ses som en självklar 
tillgång på alla skolenheter. 
 
Logopeder behövs också i en större utsträckning än vad som finns på skolorna idag. Logopeder ska 
utreda och avhjälpa olika kommunikationsbekymmer, som kan röra sig om t.ex. tal-, språk- eller 
röstproblem, läs- och skrivsvårigheter eller afasi. 
 
Vi kan inte acceptera att det finns oupptäckta elever som lider i sin skolgång, med t.ex. läs- och 
skrivsvårigheter, dyslexi eller andra problem. Föräldrar som misstänker att deras barn har någon form 
av problematik ska erbjudas den hjälp som behövs. 
 

Skolmaten 

Alla barn som går i skolan i Botkyrka ska få äta sig mätta under skollunchen. Att skolmaten är god, 
aptitlig och näringsriktig är en viktig uppgift. Det spelar ingen roll hur bra skolan är ifall eleverna väljer 
bort skolmaten för att sedan inte kunna prestera på bästa sätt och nå sina mål i skolan. Det finns 
exempel på skolor i Botkyrka som väljer att servera frukost till sina elever, vilket vi tycker är ett 
föredömligt sätt där behov och möjlighet finns. Vi är öppna för att skolrestaurangerna kan läggas ut 
på entreprenad. 
 

Ekumeniskt rum - ett rum för eftertanke 

Det bor betydligt fler troende i Botkyrka kommun jämfört med i övriga Sverige och vi har många med 
olika trosuppfattningar. Vi skulle vilja möjliggöra för de skolor som så önskar och där efterfrågan 
finns, att få inrätta ett ekumeniskt rum, alternativt ett rum för eftertanke. Ett sådant rum ska i så fall 
vara en plats för samtliga trosuppfattningar. 
 

Skolgång för funktionshindrade 

Alla ska, utifrån sina fysiska förutsättningar, kunna delta i undervisningen på sina egna villkor. Barn 
med funktionshinder ska, så långt det är möjligt, kunna delta i t.ex. skolidrotten. Kommunen ska se till 
att alla skollokaler och idrottsanläggningar ska vara handikappanpassade. Det är också viktigt att 
kompetenshöjande insatser kring frågorna görs för personal inom våra verksamheter. 
 

IT i skolan 

De system som införs i skolan måste vara anpassade efter den miljö och de områden som de är 
tänkta att användas till. Det finns möjlighet att, med smarta multimedialösningar, ge elever 
möjligheter till att utveckla sin kreativitet genom att arbeta med still- och rörlig bild, ljud, musik och 
kombinationer av dessa. En egen dator ger också möjligheter för elever att själva söka efter aktuell 
och uppdaterad information på ett bra sätt – vi lever i en föränderlig värld och detta förhindrar att 
man lär in gamla och förlegade faktauppgifter som kan finnas i tryckta böcker. 
 
Datorn är också ett bra verktyg för barn med behov av särskilt stöd, så att även de kan följa med och 
tillgodogöra sig kunskaper i ämnesundervisning - med särskilda applikationer, tillämpningar och 
arbetsmetoder. 
 
Överlag måste datortätheten i skolorna öka. Vi är glada att vårt förslag om en elev – en dator nu blivit 
verklighet för elever i skolår sju till nio. Vi vill utöka detta till att även omfatta elever i årskurs sex. En 
riktig dator till varje elev är precis lika naturligt som när de för 100 år sedan fick varsin penna. Inom 
ramen för ”en-till-en”-satsningen är det viktigt att vi säkerställer att en nödvändig infrastruktur finns 
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för att fullt ut hantera detta. Både vad gäller de fysiska datorerna men framförallt för att utveckla det 
pedagogiska arbetet. 
 

Fastigheter, skollokaler och utemiljöer 

Underhållet av skolornas fastigheter är på många håll eftersatt. Det senaste decenniet har inneburit 
stora investeringar i form av ny-, om- och tillbyggnationer runt om i vår kommun. Alla elever ska ha 
tillgång till trivsamma, ändamålsenliga och fräscha lokaler. Vi tror att det går att bygga och renovera 
till en lägre kostnad än vad den styrande majoriteten hitintills gjort. De tider skolorna står tomma bör 
lokalerna användas till annat. 
 
Vi vill även utreda formerna för införandet av ett lokalpengssystem i Botkyrka – i såväl förskola, 
grundskola som gymnasieskola. Ett system med lokalpeng syftar till att öka medvetenheten för vad 
lokalerna faktiskt kostar och stärka insikten om att lokaler inte är en fri nyttighet. Modellen ger ett 
tydligt regelverk visavi friskolorna (samma för alla). Utformandet av lokalpengen syftar också till att ge 
förutsättningar för optimal lokalefterfrågan och yteffektivitet. 
 
Det vill säga att varje skola ska vara en resultatenhet där rektor (resultatenhetschef) nyttjar sina 
lokaler så effektivt som möjligt. Lokalen kan då vara ett konkurrensmedel för att rekrytera kunder till 
sin verksamhet, detta är något man bör se över vid om- och nybyggnationer. 
 
Våra utemiljöer i såväl förskola, grundskola och gymnasieskola har många förbättringsmöjligheter för 
att inspireras till utomhuspedagogik, där flera sinnen får stimuleras och man kan prova olika 
inlärningssätt. 
 
  



Moderaternas förslag till flerårsplan 2015-2018 

Sid 39 

Gymnasium 
Gymnasieskolan skall erbjuda möjligheter till att studera både teoretiska och praktiska ämnen. Alla 
ungdomar vill helt enkelt inte gå vidare till högre studier. Gymnasieskolorna måste fortlöpande göra 
omvärldsanalyser och därigenom se samhällets olika behov av kompetenser och var bristyrkena 
kommer. 
 
Flera olika yrkesinriktade utbildningsprogram har tillkommit, vilket vi ser som mycket positivt. Både 
våra ungdomar och samhället vinner på att det, inom gymnasieskolan, finns såväl utbildningar med 
studieförberedande inriktning som utbildningar med tydlig yrkesprofil. 
 
De kommande åren kommer att medföra stora utmaningar för gymnasieskolan. Vi ser ett minskande 
elevunderlag i kombination med att många elever aktivt väljer gymnasieskolor i andra kommuner. Vi 
måste göra våra gymnasieskolor i kommunen mer attraktiva med rätt utbud av gymnasieprogram för 
att dels behålla våra egna elever i kommunen men även för att attrahera elever från 
kranskommunerna. 
 

Studieförberedande program 

Studieförberedande program skall ge grundläggande högskolebehörighet. Elever på 
gymnasieskolans yrkes- och lärlingsutbildningar skall ha rätt till att få välja om de samtidigt vill läsa in 
teoretisk högskolebehörighet. 
 

Yrkesförberedande program 

Vi måste ha ökade satsningar på yrkesutbildningar och lärlingar. Länder med låg 
ungdomsarbetslöshet kännetecknas ofta av att de har låga trösklar mellan jobb och utbildning, till 
exempel genom yrkesutbildningar och väl utbyggda lärlingssystem. Vi vill fortsätta att stärka de 
gymnasiala yrkesutbildningarnas betydelse och underlätta för framväxten av fler och bättre 
lärlingsplatser. 
 
För att säkerställa att elever vid de yrkesförberedande programmen får de 16 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till, vill vi att en modern och flexibel lärlingsutbildning 
utvecklas. Detta medför krav på ett aktivt samarbete mellan gymnasieskolorna och näringslivet. Vi 
tror att införandet av en praktikpeng skulle öka motivationen för företag att ta emot elever för praktik. 
Praktikpengen skulle i någon mån ge företagen kompensation för den handledning eleverna måste 
ha. 
 

Arbetsmarknadsanpassat utbud 

Samarbetet med näringslivet skall utvecklas fortlöpande så att gymnasieskolorna får tillgång till den 
upparbetade kompetens som finns där. Vi måste ligga i framkant när det gäller att anpassa 
programvalen till den rådande verkligheten på arbetsmarknaden - kopplat till samhällets framtida 
behov. Botkyrka har ett stort antal unga under 24 år som saknar arbete. 
 
En förklaring är att de inte har lyckats fullfölja sin gymnasieutbildning. Detta är ett problem som bl.a. 
kan lösas genom yrkesinriktade program men också genom kommunal vuxenutbildning. En annan, 
kanske ännu viktigare faktor, är att grundskolan ger alla barn en bra grund att stå på. 
 

Sommarskolan 

Vi vet att behovet av sommarskola är mycket stort, och vi gläder oss över att majoriteten tillstyrkte 
vår motion och har infört sommarskola med inriktning för nyanlända. Detta skulle ge en bättre 
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skolstart efter sommarlovet för de barn som anlänt hit under sommaren. För de elever som kommer 
under sommaren är det viktigt att det inte blir ett för stort glapp i tiden från ankomsten till Botkyrka 
tills de får kontakt med skolan. Därför bör nyanlända elever alltid erbjudas att delta i sommarskola. 
 
Vi tror därutöver att om man erbjuder sommarjobb kombinerat med sommarskola, så kan man öka 
intresset för sommarskolan. Detta skulle kunna erbjudas ungdomar som avslutat skolår nio, så att de 
ges möjligheten till att läsa upp sina betyg inför gymnasiet. Det kan även riktas till dem som avslutat 
första året i gymnasiet men som halkat efter. 
 

Uppföljningsansvaret 

Det kommunala uppföljningsansvaret är idag förlagt på Arbets- och kompetenscenter. Där erbjuds 
ungdomar som inte har valt att gå gymnasium personlig coachning, studie- och yrkesvägledning eller 
hjälp med att söka praktikplats. Här vill vi sätta mer fokus och insatser på de som hoppar av 
gymnasiet. Det är viktigt att vi tar vårt ansvar och förser dessa ungdomar med rätt verktyg och att 
vägleda dem, så att de inte hamnar i ett utanförskap. 
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Särskola och träningssärskola 
Vi skulle gärna vilja se ytterligare enheter i kommunen med specialpedagogisk verksamhet för barn 
med särskilda behov. Fyrens korttidsskola gör en bra insats för de barn som behöver bryta ett 
negativt mönster och kunna hitta tillbaka till skolan igen. Kön dit kan vara lång och det är långsiktigt 
en bra investering att hjälpa dessa barn snabbt. Utökandet av verksamheten med en ytterligare 
enhet, belägen i ett naturnära område, där barnen kan erbjudas en del av sin pedagogik i en lugn 
studiemiljö i små grupper under kortare eller längre perioder, vore ett stort lyft. 
 

Gymnasiesärskola 

Elever i gymnasiesärskolan ska ha möjlighet att välja ett program som motsvarar deras 
förutsättningar i framtiden och som tillhandahålls inom regionen. Gymnasiesärskola med 
lärlingsinriktning har varit ett lyckat koncept i Östra Göinge Kommun (Mixen på Stenforsa), vars 
modell kommer att utredas här i Botkyrka efter ett motionsinitiativ från oss moderater. Eleverna läser 
då sina kärnämnen kombinerat med mycket praktik. I ett samarbete med lokala företag, som kan 
erbjuda dessa lärlingsplatser, går eleverna i ett fyraårigt program som, enligt Stenforsaskolan, har 
visat på lyckade resultat där eleverna sedan gjort sig mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. 
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Aretsmarknads- och vuxenutbildning 
Moderaternas arbetsmarknadspolitik handlar i grunden om att skapa förutsättningar för människor att 
försörja sig själva. Genom en kvalitativ utbildning för alla åldrar, kombinerat 
med ett stort och varierat arbetsutbud, skapas möjligheten för fler Botkyrkabor att i större 
utsträckning stå för sin egen försörjning.  
 
Under alltför lång tid har Botkyrka misslyckats med att skapa tillräckliga förutsättningar för invånarna 
att komma i arbete. Arbetslösheten i kommunen är hög, högre än genomsnittet i 
riket, arbetslösheten ökar och de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer allt längre 
ifrån ett arbete. 
 
Moderaterna vill reformera arbetsmarknads- och vuxenutbildningspolitiken i Botkyrka kommun 
genom att fokusera på att skapa fler arbetstillfällen, forma en politik för de grupper som står längst 
ifrån arbetsmarknaden samt bygga en organisation  som ser och stöder människors enskilda behov 
till utbildning och möjlighet till egen försörjning. Individen ska alltid stå i centrum i 
arbetsmarknadspolitiken.  
 
Vi är öppna för en ökad konkurrensutsättning inom nämndens verksamhetsområden, kommunen 
som aktör bör därför framöver sträva efter att kunna erbjuda ett mer specialiserat utbud. 
 

Skapa arbetstillfällen 

Grunden i arbetsmarknadspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för människor att komma i 
arbete. För att lyckas med detta krävs dels ett utbildningssystem med hög kvalité samt goda 
möjligheter till praktikplatser, men det krävs även att det kontinuerligt skapas nya 
arbetstillfällen. 
 
Genom ett attraktivt företagsklimat ökar intresset för företagsetableringar i Botkyrka och då blir 
jobben fler. Det handlar exempelvis om etableringsklara tomter, en näringslivsanpassad service jämte 
ett generellt företagsvänligt klimat som välkomnar företagare och alla typer av arbetstillfällen. Särskilt 
viktigt är det att ha en förvaltning som underlättar för nyetableringar. Botkyrka måste föra en mer 
offensiv näringspolitik som skapar lokala arbetstillfällen, dels genom etableringar och dels genom 
nystartade företag. 
 

Praktikplatser 

För många arbetslösa i Botkyrka är de största hindren till arbete bristfällig utbildning och brist på 
tidigare kontakt med arbetsmarknaden. Genom att skapa fler praktikplatser skapas även fler vägar in 
på arbetsmarknaden för de som fastnat i långvarigt utanförskap. Genom ett 
kommunalt initiativ ökar antalet praktikplatser både i den kommunala förvaltningen, i de kommunala 
bolagen, samt i det privata näringslivet i regionen. Vi ser AKC som ett strategiskt verktyg i det 
arbetet. 
 

Yrkesvux 

Att ge människor möjlighet att omskola eller vidareutbilda sig är mycket värdefullt både för individen 
och för politiken. En effektiv och högkvalitativ yrkesvuxutbildning med ett arbetsmarknadsanpassat 
utbud skapar förutsättningar för invånarna i Botkyrka att skaffa sig en aktuell och relevant utbildning 
som snabbt leder till jobb. En förutsättning för en lyckad yrkesvuxpolitik är enligt Moderaterna att 
utbildningarna är väl anpassade till arbetsmarknadens behov. Vi anser att Botkyrka kommun i större 
utsträckning ska söka samarbete med näringslivet för att på ett mer effektivt sätt kunna anpassa 
yrkesvuxutbildningarna så att de i högre grad leder till sysselsättning. 
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Samverkan med Stockholmsregionen 

Botkyrka ligger nära Sveriges huvudstad Stockholm, men även nära Huddinge och Södertälje. Med 
goda kommunikationer till ett varierat arbetsutbud finns det bra möjligheter för invånarna i Botkyrka 
att hitta arbete i närregionen. Tyvärr lyckas inte kommunen tillvarata närheten varken till Stockholm 
eller till Södertälje på ett effektivt vis. 
 
Moderaterna vill samverka bättre med dessa kommuner och hela Södertörnsregionen och dess 
lokala näringsliv för att, i större utsträckning än idag, skapa förutsättningar för Botkyrkabor att dra 
nytta av möjligheterna till arbete i närområdet. Det handlar exempelvis om information beträffande 
arbets- och pendlingsmöjligheter samt tätare dialog med dessa kommuner och dess lokala 
näringsliv. Moderaterna vill forma en politik som skapar förutsättningar för de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. För att lyckas med det måste vi välkomna alla typer av arbetstillfällen till Botkyrka 
och bidra till våra grannkommuners arbete med att skapa nya arbetstillfällen. 
 

Språkutveckling 

Möjligheten för utrikes födda att snabbt komma in på arbetsmarknaden är i stor utsträckning 
beroende av språkliga förutsättningar. Det är viktigt att kommunens stöd till nyanlända Botkyrkabor 
sätts in snabbt vad gäller validering och inventering av tidigare utbildningar, möjlighet att delta i SFI 
samt erbjudande om praktikplats. Kvaliteten på SFI är avgörande, därför måste Botkyrka i större 
utsträckning prioritera SFI för att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser gällande 
litteratur och material, samt att man engagerar kunniga pedagoger och att lärartätheten höjs. 
Målsättningen skall vara att alla som beviljats uppehållstillstånd och/eller uppnått sexton års ålder 
ska ha påbörjat sin språkutbildning i svenska inom fyra veckor. 
 

Matchning 

För att lyckas med uppgiften att skapa förutsättningar för fler invånare att komma i arbete behövs 
alternativa vägar in på arbetsmarknaden. Vi vill införa mer av aktiv hjälp från 
kommunens egen verksamhet, Arbetsförmedlingen och privata företag kring matchning av 
Den arbetssökande och arbetsutbudet. Vi välkomnar satsningen på en ny vägledningsfunktion och 
menar att det är viktigt att denna ges tillräckliga resurser att verka för att nå resultat. 
 

En politik för individen - alla behövs! 

Moderaternas politik grundar sig i synen om att människor ska få större frihet att själva styra över 
sina liv. Vi vill forma en politik som är flexibel och utgår ifrån invånarnas behov. Ingen Botkyrkabo 
som vänder sig till kommunen för stöd för att komma ut på arbetsmarknaden ska hindras på grund 
av organisatoriska hinder. Vi vill se en flexibel politik och en förvaltning som välkomnar invånarnas 
strävan att försörja sig och som är beredd att hitta alternativa vägar som gynnar den enskilde och 
kommunen. 
 
Vi vill skapa ett utbildningssystem som i högre grad tillåter invånarna att utbilda sig eller omskola sig 
för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. I detta arbete inkluderas många av de goda insatser 
som redan görs i kommunen kring vuxenutbildningen, men vi tror att vi kan bli mer effektiva genom 
bättre dialog med näringslivet kring vilka förkunskaper som efterfrågas när Botkyrka kommun formar 
sina vuxenutbildningar. 
 

Arbete för personer med funktionsnedsättning 

Alla måste hjälpa till att genom olika sätt skapa förutsättningar till arbete efter bästa förmåga. 



Moderaternas förslag till flerårsplan 2015-2018 

 

Sid 44 

Det gäller staten, landstingen, kommunerna samt företag och organisationer. Botkyrka kommun har i 
många år haft verksamheter i detta syfte, vi vill utveckla detta arbete och utöka resurserna så att 
ännu fler av våra medborgare kan få möjlighet till en egen försörjning. Vi 
anser att alla människor som vill och kan utföra något ska få den möjligheten, detta oavsett om 
personen har något funktionshinder eller där det råder språkbarriärer. 
 
Kommunens ansträngningar för att sysselsätta människor med funktionsnedsättningar måste öka 
och bli bättre. Vi vill ge i uppdrag att utreda möjligheterna, att i större utsträckning än vad som sker 
idag, även anpassa verksamheterna i syfte att få plats för ännu fler personer som har någon form av 
funktionsnedsättning. Vi anser att alla människor som vill och kan utföra något ska få den 
möjligheten, detta oavsett om personen har någon funktionsnedsättning eller där det råder 
språkbarriärer. 
 
Vi vill ge förvaltningsledningen i uppdrag att utreda vilka insatser som behövs för att ännu fler som 
har någon form av funktionsnedsättning ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Det 
var inte länge sedan det fanns större möjligheter, då hade Samhall stor verksamhet, AMI och andra 
aktörer hade stora resurser. Tror vi på att alla kan göra något så måste vi hitta lösningar även för 
denna grupp människor, det måste vi ha råd med. 
 
Vi vill utreda förutsättningarna för att kunna inrätta en arbetsförmedling för funktionsnedsatta 
personer. 
 

Jobb- och aktivitetscenter 

Vi vill gärna se över möjligheterna att inrätta ett s.k. jobb- och aktivitetscenter i Botkyrka med 
fokus på rehabilitering och ”stimulering av sinnena”. Detta är något som bl.a. finns på plats i 
våra vänorter i Danmark och Norge. Där kallas sinnedelen för ”Snozelhuset”. Fokus är på 
att ”finna öppningar till den utvecklingsstördes sinnen och genom stimulans och upplevelser som 
individen tar emot ge ökade förutsättningar för kommunikation och utveckling. 
 
Miljön ska vara lockande och erbjudande så att den är värd att utforskas som passar både 
ung och gammal, särskilt fokus på personer med olika former av ADHD, hjärnskador, andra 
diagnoser där man bl.a. arbetar med avslappning kombinerat med att öva uppfattningsförmågor. I ett 
jobb- och aktiviteterscenter bör även inrymmas gym-faciliteter 
 
inriktat på rehab, även anpassat för äldre samt personer med funktionsnedsättning, med ”lyftar” och 
träningsmaskiner anpassade efter dessa ändamål. I delarna som mer motsvarar daglig verksamhet 
kan ingå olika enheter som samarbetar med varandra, exempelvis hantverk, glasmåleri samt som en 
del som påminner om Samhall-liknande verksamhet där man utför arbeten utan tidspress på uppdrag 
av andra mot betalning, exempelvis manuella jobb med att blada i tilläggsblad till kataloger, 
paketeringar av olika slag, osv. 
 
I denna typ av verksamhet är det viktigt med samordning/samverkan mellan kommunens olika 
förvaltningar. 
 

Daglig verksamhet och LSS 

Vi ska leva upp till kraven och riktlinjerna som finns inom LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade. Daglig verksamhet har idag flera föredömliga insatser för detta, t.ex. ”Miljöligan” 
som samlar in kommunens returpapper, ”Axet” som arbetar med trä och fäller träd (huvudman är 
Socialförvaltningen), samt ”Tyg och Trä” som även de arbetar med personer som har 
funktionsnedsättning. 
 
Det är viktigt att deltagarna tycker verksamheten är meningsfull, den ska präglas av kvalité och bli än 
mer inkluderande. Oavsett vem det är som har ansvaret för att så många som möjligt har ett arbete 
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och möjlighet till egen försörjning, så är det ändå så att alltför många människor kommer att sakna ett 
heltidsarbete i framtiden. 
 
Vi måste vara öppna för att alla ska kunna jobba så mycket de klarar av, om än bara någon enstaka 
timme om dagen. Den sociala ekonomin fyller en viktig funktion kring t.ex. arbetsträning för individer 
som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det är viktigt att den sektorn stöttas och får 
spela en större roll.  
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Samhällsbyggnad 
En av kommunens viktigaste planeringsinstrument är ”Översiktsplanen”, ÖP. 
I översiktplanen skall beskrivas hur markresurser bör användas. Var bostäder lämpligast etableras. 
Kopplingen av bostadsområden till befintlig eller utbyggd infrastruktur av kollektivtrafik och 
vägsystem göras. ÖP:n skall också peka ut lämpliga områden för näringsutveckling. All planering i 
ÖP:n skall utgå ifrån en effektiv resursplanering och med  välavvägd hänsyn till naturvärdena. 
 

Markanvändning 

För oss moderater är det centralt att kommunen planerar och säkerställer en långsiktig marktillgång 
och att markreserver avsätts för näringslivsutveckling, bostäder och för infrastrukturens utbyggnad. 
Vi ser det som viktigt att etableringen av näringsverksamheter och bostäder sker utifrån ett logistiskt 
systemtänk där transporter av människor och gods i större omfattning kan ske via spår och liknande 
miljövänliga trafiklösningar. 
 
Det är också viktigt att mark som kommunen äger men inte avser planlägga avyttras. 
 
En av kommunens viktigaste uppgifter är att arbeta med den övergripande och långsiktiga 
samhällsutvecklingen. Vid sidan av t.ex. skola, vård och omsorg är samhällsbyggnad en kommunal 
kärnverksamhet. En väldimensionerad och kvalitetssäker infrastruktur är grunden för en god 
samhällsplanering. Det må gälla för skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade såväl som 
för gator, vägar, parker och andra allmänna ytor samt vatten och avlopp. Inte minst är det viktigt med 
planer för framtida exploateringar för bostäder och arbetsplatser. Vi vill att det ska finns byggklara 
tomter för dem som vill bli, eller fortsätta vara, Botkyrkabor. All drift inom Gata-Parks område ska 
konkurrensutsättas och upphandlas. 
 

Bostäder och miljonprogram 

Botkyrka kommun behöver fler skattebetalare. Grunden för fler skattebetalare är att kommunen, 
genom ett utvecklat och framtidsanpassat bostadsförsörjningsprogram, erbjuder möjligheter för 
enskilda och familjer att välja sin boendeform. Det är viktigt att mark avsätts för etablering av 
byggnation av villor och radhus och att lägenhetsbeståndet utvecklas för olika behov och önskemål. 
Var och en måste kunna välja om man vill äga eller hyra sin lägenhet. Det kommunala 
bostadsmonopolet måste förändras så att fler hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Nya 
hyresbostäder måste byggas för att tillförsäkra nya generationer framtidsanpassade och 
ändamålsenliga bostäder. För att möjliggöra ett ökat bostadbyggande måste förtätningar i befintliga 
bostadsområden prioriteras - och då geografiskt kopplas till den kollektivtrafikmässiga 
infrastrukturen. Trängseln i det allmänna vägnätet är påtaglig. Det är därför centralt att fler ges 
möjligheten att välja kollektivtrafiken för att förflytta sig mellan sin bostad – arbetsplats – 
dagligvaruhandel. 
 
Samtidigt är det viktigt att ha närhet till natur- och grönområden, oavsett var i kommunen man bor. I 
våra landsbygdsområden är det viktigt att också öka bostadsbyggandet tar och att särskild hänsyn 
till tas till den lantliga karaktären. Även bostadsutvecklingen i landsbygdsområdena måste planeras 
utifrån rimliga möjligheter till kollektivtrafik. 
 
För att öka valfriheten i valet av bostad är det viktigt att det finns tillgång till byggklara tomter och att 
det finns en tomtkö att ansluta sig till. Byggklara tomter för nyproduktion måste kunna erbjudas i alla 
våra kommundelar För att förtäta i kollektivtrafiknära lägen ser vi goda möjligheter för detta i 
anslutning till både Tumba och Tullinge pendeltågstationer.  
 
Nuvarande infartsparkeringar, som idag utgörs av stora och öppna asfalterade ytor i centrala ”A-
lägen”, skulle med fördel i stället kunna anordnas under markplan vid ny bebyggelse 
Parkeringsanläggningar i anslutning till kommundelarnas resecentrum måste anordnas i särskilda 
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parkeringshus. Det är viktigt att parkeringshusen arkitektoniskt utformas så att de blir en naturlig och 
vacker del i den omgivande bebyggelsen. 
 
Vi vill också verka för att det ska byggas fler behovsanpassade och billiga studentbostäder i 
kollektivtrafiknära lägen. Det finns exempel från andra kommuner såsom Huddinge, Stockholms Stad 
och Örebro (för att nämna några) där man har lyckats bygga små, ändamålsenliga lägenheter, med 
kokvrå och WC/dusch, men med ett gemensamt kök och förvaring i korridor och cykelparkering på 
balkongen. 
 
Vi vill särskilt pröva förutsättningarna för exploateringar i sjönära lägen. Vi tror att detta skulle 
attrahera fler med god skattekraft att välja Botkyrka som bosättningsort. 
 
Miljonprogrammen måste till stora delar renoveras och omdanas, framförallt i de norra 
kommundelarna. Detta kan moderat bostadspolitik förverkliga genom ombildningar, försäljningar av 
vissa fastigheter. Kanske även rivning av vissa fastigheter måste övervägas. Åtgärder som skall bidra 
till förnyelse och en välbehövlig förändring av gatubilden. Vi ser det som angeläget att detta arbete 
påbörjas snarast möjligt. 
 

Gestaltningsfrågor 

Botkyrka kommun skulle behöva en uppgradering av det allmänna rummet. Detta måste ske genom 
ett aktivt arbete med gestaltningsfrågor. I hela kommunen finns det gator, vägar, torg, rondeller, 
korsningar, gångstråk och cykelvägar som inte bara skall fylla en praktisk funktion utan också skulle 
kunna göras om till vackra och trivsamma platser., Med hjälp av grönska, konstnärlig utsmyckning 
och annorlunda utformning skulle detta kunna förverkligas. 
 
Kommunen skulle särskilt kunna uppmärksamma privatpersoner och företag som aktivt bidrar till att 
göra kommunen mer estetiskt tilltalande. Något som bidrar till att höja livskvaliteten för alla som bor 
här, eller något som bidrar till en hållbar utveckling. Vi har därför drivit frågan om att instifta ett årligt 
”skönhetspris”, som ges till privatperson eller företag som hjälpt till att försköna kommunen t ex 
genom en byggnad, tomt, trädgård, park, konstnärlig utsmyckning eller liknande. Ett förslag som nu 
blir verklighet. 
 
Stockholmsregionens befolkning växer och Botkyrka måste ha beredskap och en plan för att få 
många av dessa ”inflyttare” att vilja bosätta sig här. I Botkyrka finns det plats för fler människor och 
vårt läge i Stockholm blir mer och mer attraktivt. Vi har, jämfört med exempelvis Tyresö, Nacka eller 
Vallentuna, konkurrensfördelen med nära avstånd till såväl tunnelbana, pendeltåg som E4:an och 
Huddingevägen för dem som behöver pendla till sitt arbete. 
 
Vi ser gärna en utveckling där området mellan Fittja-Alby-Slagsta utvecklas till en stadsmiljö, med en 
överdäckning av E4:an som en tänkbar väg för att förverkliga detta. 
 
Vidare kan även området mellan Tuna och Tumba C (inklusive ”Lill-Tumba”) med fördel förtätas till att 
på sikt bli en stadsmiljö. Vi har länge förespråkat förtätning i främst kollektivtrafiknära lägen, då den 
typen av exploateringar är klimatsmarta och då dessa exempelvis uppmuntrar till att fler använder sig 
av kollektivtrafiken. Vi ska inte vara rädda för att planera för att bygga på höjden, med 
bilparkeringarna under marknivå. 
 
Skapandet av förutsättningar för utvecklande av stadsmiljöer som tål att jämföras med innerstan är 
viktigt. Men vi behöver också planera för att ”bygga ihop” våra stadsdelar/kommundelar. Ett framtida 
exempel skulle kunna vara att, runt Tullingesjön genom att bygga ihop Hamringe med Alby och 
Tullinge - eller förtäta längs med hela kommunens norra strandlinje längs Mälaren. I den här typen av 
strandnära lägen bör fokus ligga på bostadsexploateringar, med t.ex. villor, radhus och låga 
flerfamiljshus. 
 
Våra mer landsbygdsliknande delar av kommunen, med längre avstånd till spårbunden trafik, kan 
även den vara föremål för varsamma nyexploateringar i form av bostäder. I samband med att VA-
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nätet byggs ut till exempelvis Kagghamra så uppstår möjligheten att stycka av tomter och exploatera 
nya för att kunna få till fler bostäder i Grödinge. 
 

Hållbar utveckling 

Vi vill intensifiera kommunen och allmännyttans praktiska arbete för en hållbar utveckling. Vi vill 
minska kommunens lokalytor genom lokaleffektiviseringar. Kommunens fastigheter, lokaler och 
anläggningar skall utifrån väl underbyggda kalkyler klimatanpassas med beprövade moderna, 
tekniska lösningar. Några exempel på sådana åtgärder är rörelsevakter för belysning i allmänna 
utrymmen, snålspolande toaletter, treglasfönster, sänkta temperaturer i lokaler under tider då ingen 
vistas där. I allmännyttan kan exempelvis individuella vattenmätare i lägenheter bidra till ett minskat 
resursanvändande. Vatten, varmvatten i synnerhet, är energi och ingen – oändlig – fri nyttighet. 
 

Myndighetsutövning med servicekänsla 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i allt väsentligt styrda av lagstiftningen som också 
påverkar myndighetsutövningen. Men icke desto mindre så måste denna myndighetsutövning 
präglas av smidighet och grundläggande servicekänsla. Den enskilde medborgaren, oavsett ärende, 
eller om denne råkat bryta mot någon bestämmelse, ska alltid kunna känna sig väl emottagen och 
sakligt informerad. 
 
Vi bl.a. tagit initiativ till att förenkla för den enskilde medborgaren som söker bygglov för t.ex. 
inglasningen av sin altan. Vi har även ifrågasatt att Botkyrka kommun höjde bygglovstaxorna så att 
dessa matchar, eller överstiger, kommuner som har lägre kommunalskatt än vad Botkyrka har. Det 
skall vara lätt att göra rätt och de avgifter som tas ut för olika typer av bygglov måste få 
skattebetalarnas acceptans som rättvisa, rimliga och kunna sättas i relation till kommunens 
kostnader. 
 

Bygglov och planer 

Bestämmelserna och tjänstemännens tillämpningar av dessa uppfattas allt för ofta som för rigida av 
invånarna framförallt i bygglovsfrågor. Det är rimligt att denna myndighetsdel och servicefunktion 
alltid klarar att på ett tydligt och ”kundvänligt” sätt kan förklara varför man fattar ett visst beslut. 
 
När det gäller stora projekt, som exempelvis Riksten, så finns det en större frihet för byggbolagen att 
utforma en byggnad än vad en enskild medborgare har. Vi ser det viktigt att kommunen har 
möjligheter att snabbare kunna aktualisera planer och härtill hålla en god beredskap för att kunna 
tillmötesgå invånarnas önskemål vid bygglov. 
 
Vi vill göra en översyn av bygglovsreglementet och taxorna samt införa en förenklad process för 
enklare om- och tillbyggnader av t.ex. altaner och uterum. Kommunen skall ta fram ett särskilt 
ramverk med tydliga regler och riktlinjer som har “förenkling” i fokus. Om den enskilde medborgaren 
håller sig inom detta ramverk, så menar vi att det, i de allra flesta fallen, bör räcka med att 
medborgaren anmäler åtgärden i efterhand och att denne sedan får betala en låg avgift - relaterad till 
den administrativa hanteringen av ärendet. 
 

Servicegarantier 

Vi är positiva till att samhällsbyggnadsförvaltningen med flera förvaltningar ska kunna ge olika former 
av servicegarantier. Når man inte sina mål och garantin inte hålls, så skall det få konsekvenser. 
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Mark och tomtbank 

En ständigt uppdaterad mark- och tomtbank för eget byggande, för såväl företag som 
privatpersoner, måste upprättas. Detta för att, på ett bättre sätt, kunna attrahera nya skattebetalare 
att vilja flytta hit och nya företag att etablera sig. Vi bör avyttra all mark som kommunen äger i andra 
kommuner. 
 
Vi måste göra det möjligt för fler att välja Botkyrka som plats att flytta till, bilda familj och leva sina liv. 
Med rätt fokus, inställning och erbjudande så kan Botkyrka bli ett förstahandsval av boendeort, och 
inte som så ofta idag vara andra- eller tredjehandsvalet. 
 
Vi bör därför erbjuda byggklara tomter, med låga markpriser och framdragen VA, IT, el. Detta för 
villor, radhus, flerfamiljshus och äldre- samt ungdomar. Vi behöver hitta fler sätt att locka inflyttare att 
bli nya Botkyrkabor. 
 
Exempel finns bl.a. från Norge och avfolkningsorter i Sverige där man exempelvis har VA-
anslutningen redo och har tomten byggklar (till attraktivt pris). Där har man även tittat på lösningar 
som att ett hus ska ha uppförts inom ett visst antal år o.s.v. 
 
Vi vill inte hamna i en situation att man kan sälja av sin ”subventionerade” tomt efter ett antal år till en 
vinst. Man kan därför villkora köpet av den byggklara tomten med att den ska bebyggas inom 
exempelvis tre, eller fem år, annars så häves köpet och tomten återgår till kommunen. 
 

Medfinansiering 

Vi vill att kommunen tar fram ett enhetligt regelverk, som gäller hela kommunen, för medfinansiering 
av vägar och VA. Det ska inte finnas några oklarheter för vare sig invånare eller potentiella inflyttare.  
 
Vi har idag en policy som bör kunna bli bättre, upplevas som mer rättvis och inte slå olika hårt mot 
enskilda fastighetsägare. Detta kommer i annat fall bli ett ständigt återkommande problem för varje 
område som kan komma att exploateras så att gatukostnaderna ska bäras av de boende i området. 
 
Ett möjligt alternativ är att införa ett så kallat ”takbelopp” för att avgiften ska bli rimlig. Vi vill se över 
möjligheten att kunna få skjuta upp betalningen längre fram i tiden, t.ex. till tidpunkten då någon 
säljer eller styckar av sin fastighet. Vissa grupper, som pensionärer, kan behöva särskilda 
betalningsvillkor. Det är även tänkbart att kommunen kan hjälpa till med att förmedla lån. 
 
Vi är inte främmande för att Botkyrka, i för kommunen särskilt viktiga infrastrukturprojekt, går in som 
medfinansiär med staten. Ett exempel på detta är Förbifart Tullinge och en ny tillfartsled från E4:an till 
Hågelbyleden. 
 

Trafik 

Trafiksituationen i Botkyrka kan bli bättre än vad den är idag, vilket i vissa fall kan åtgärdas med 
mindre insatser. Bl.a. måste sträckan väg 226 från Flaggplan i Tullinge till Vårsta C bli prioriterad för 
trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiken runt Alby och de köer som uppstår på Hågelbyleden och på 
Huddingevägen mot Tumba måste byggas bort. Gång- och cykelbana mellan Tumba - Tullinge, 
Tumba – Vårsta, Tumba-Salem samt även Vårsta - Tegelvreten måste prioriteras i kontakterna med 
Trafikverket.  
 
Det behövs fler tvärförbindelser inom kommunen. Vi vill pröva möjligheterna för en bilväg mellan 
nordvästra Tullinge och sydöstra Alby. Vägunderhållet måste prioriteras bättre och fördelas över hela 
kommunen. Trafikhindret mellan Tumba C och Uttran (vid Tumba bruk) som orsakar köer och 
trafikstockningar måste byggas bort. Investeringar i gång- och cykelnätet behöver också prioriteras 
under perioden. 
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Kollektivtrafik 

En spårförbindelse som knyter samman Alby med Tumba skulle göra skillnad.  Bättre tvärförbindelser 
från Tullinge mot Fittja och Tullinge mot Kungens Kurva skulle förändra trafiksituationen. Tankarna 
kring Spårväg Syd bör därför inkludera en sträckning mellan Flemingsberg och Tullinge - Tumba. 
 
Säkerheten vid våra busshållplatser måste ses över. Exempelvis skulle reflexsnurror kunna vara ett 
positivt tillskott till de hållplatser där belysning saknas. Busshållplatserna måste upplevas säkra och 
därutöver vara tillgänglighetsanpassade. 
 
För att stimulera till ökat kollektivtrafikresande måste våra resecentrum präglas av hög tillgänglighet, 
göras enkla att nå med bil och som erbjuder säker tillgång till parkering. Nu gäller principen om först 
till kvarn, vilket medför att resenären istället tar bilen till sitt slutmål.  
 
Vi vill inte att stora markytor upplåts till parkeringsytor. Vi vill ha en utveckling där parkeringshus 
byggs i nära anslutning till pendeltågsstationer och de större resecentrumen. SL:s olika kort skulle 
med fördel kunna användas för access till parkeringshuset. Rätt planerade lösningar kommer både 
frigöra markytor och bidra till ett ökat kollektivt resande. 
 
Aktiv moderat trafikpolitik har gjort det möjligt att från senaste årsskiftet åka direkttåg från Tumba till 
Arlanda. Detta är en fantastisk möjlighet för fjärresenärer att kunna åka bekvämt med 
kollektivtrafiken. Det som nu krävs är en parkeringslösning som är enkel att angöra och bidrar till en 
kostnadseffektiv totalresa för resenären. 
 

Tryggt och snyggt 

Botkyrka kommun måste visa upp en välkomnande och positiv bild för dem som bor här och för dem 
som besöker oss. Parker, torg och kollektivtrafikanläggningar ska vara snygga och göras trygga. Vi 
vill införa nolltolerans mot sådant som (illegalt) klotter, nedskräpning med mera. På många håll finns 
behov av att mer aktivt jobba med den fysiska miljön genom gallring, röja sly, öppna upp för 
befintliga belysningar, med mera. Vi ser att andra kommuner jobbar hårt med gestaltning, parker, 
parkeringsplatser, centrum och bostadsområden, vi vill att Botkyrka kommun ska ligga i framkant 
även här. 
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Tekniska nämnden 
Vi har som mål att ha en bättre planering, framförhållning och en effektivare organisation som håller 
en hög kvalitet och ger en hållbar utveckling till lägre kostnader för VA- och 
Fastighetsenheten. Detta innebär att man ger medborgarna en god kommunal service. 
Medborgardialogen skall inriktas mot att både underlätta och uppmana boende till att lämna 
synpunkter och felanmäla brister. Det finns ett stort åtgärdsbehov då de senaste årens klena 
anslag har resulterat i eftersatt underhåll och ökade kostnader för att klara det som är mest 
akut. 
 
För att klara målen måste förvaltningen ha en effektivare organisation som håller en högre 
Kompetens. På upphandlings- och projekteringsområden vad gäller byggentreprenader och 
drift, för att kunna hålla nere kostnaderna. 
 
1) Det finns ett antal prioriterade åtgärder som skall genomföras under flerårsperioden: 
 VA-utbyggnaden i Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Projektering och upphandling skall ske under 
2014 för att kunna vara i drift senast under 2016. Det finns planer på att inkludera ytterligare ett antal 
närliggande områden. 
 
 2) Dagvattenhanteringen i Norra. Utbyggnaden i Eriksberg, Fittja och Alby ska samordnas i 
samband med att man genomför Albys utvecklingsprogram. Det är en viktig fråga som har 
diskuteras under lång tid och bör vara klart till 2016 - 2017. 
 
Vi föreslår att man under flerårsplaneperioden utreder förutsättningarna att slå samman Miljö och 
Hälsoskyddsnämnden med Tekniska nämnden och bildar en ny nämnd, exempelvis ”Teknik och 
Miljönämnden”. 
 

Ekonomiska förutsättningar 

Man ska gå igenom befintliga avtal för att bedöma deras kvalitet och pris. Ett större inslag av 
markanvisningstävlingar bör införas i kommunen, där ett flertal företag får chansen att 
konkurrera med bud, men även får möjlighet till att visa om man uppfyller de 
kvalitetsparametrar vi efterfrågar. 
 
Kommunledningen skall ta ett större ekonomiskt ansvar när det gäller fastighetskontorets 
verksamhet. Fastigheterna utgör ett mycket stort kapital i kommunens verksamhet. Vi har under 
många år i nämnden och kommunfullmäktige framfört våra tydliga krav på att ett ökat 
underhåll är viktigt.  
 
Den ekonomiska utvecklingen kommer inte att ge de intäkter som behövs 
för att kunna hålla en hög standard i verksamheten och bibehålla fastigheternas värde. Man kan 
tydligt se en ökad kostnad för energi, byggmaterial, personalkostnader och pensioner. För att klara 
av dessa kostnader skall rutinerna vid upphandlingar gällande avtal, nyttjandet av ny teknik alternativt 
att köpa externa  tjänster förbättras. 
 

Drift och underhåll 

Vi anser att det är viktigt att underhåll och drift sker långsiktigt, allt för att säkerställa att det 
inte sker någon form av kapitalförstöring. För medborgarna är det viktigt att infrastrukturen 
fungerar. Stora investeringar är gjorda i våra fastigheter samt i distributionsnätet för vatten och 
avlopp. Därför är det viktigt att det sker ett noga planerat underhåll, för att undvika onödiga höga 
kostnader för framtiden. Det måste ske en avvägning mellan förebyggande, akut och planerat 
underhåll. Det är också viktigt att driften sker till lägsta kostnad men med hög kvalitet. 
 
För att kunna påverka kostnaderna och för att se vilka fastigheter som är möjliga att sälja för 
att få in kapital till nyinvesteringar bör förvaltningen löpande inventera fastighetsbeståndet.  
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Det finns fastigheter som inte har anknytning till kommunala verksamheter, dessa fastigheter bör i 
första hand vara föremål för en försäljning. 
 
Lokaler som delvis står tomma borde användas i olika verksamheter i stället för att ständigt 
bygga nya. På äldre fastigheter bör man i första hand undersöka om det är ekonomiskt 
försvarbart att investera i dem. Ibland kan det löna sig att istället riva och bygga nytt. Dessa 
utredningar skulle kunna förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att klara drift och 
underhåll. 
 

Klimatstrategi - hållbar utveckling 

Vid all planering och vid genomförande av verksamhet är det viktigt att vi tar hänsyn till eventuell 
miljöpåverkan. Detta skall gälla både internt och externt för att minska miljöeffekterna. Den nya 
klimatstrategin skall genomsyra allt underhåll, drift och nyproduktion. 
 
I den nya klimatstrategin finns tydliga mål uppsatta och vilka ligger till grund för att minska 
koldioxidutsläppen i Botkyrka, som 2040 skall vara helt klimatneutralt. 
 

VA-enheten - vatten och avlopp 

Dricksvatten klassas som livsmedel och är en viktig del av vår livskvalitet.   
En utökning inom bostadsbebyggelsen kommer att ske de närmaste åren, något som kommer att 
påverka VA-verksamheten. I planen ingår en utbyggnad av vattenledningen mellan Uttran och Linhov 
samt att bygga ut huvudvattenledningen i Tumba och i Rikstens företagspark.  
 
När det gäller Grödingelandet föreslår vi en utredning som ska resultera i en långsiktig plan för hur 
VA-nätet på sikt skall prioriteras och i vilka områden. Den planerade utvecklingen av Eriksberg bör 
finnas med i de kommande planerna. 
 
Stora delar av VA-nätet är i behov av löpande reinvesteringar för att det ska hållas intakt. 
Förnyelsetakten är i dag ca 300 år, målet på sikt bör vara att komma ner till 100 år. 
 

Dagvattenhantering dricksvatten 

Det är viktigt att redan nu påbörja åtgärder av dagvattenhanteringen i Eriksberg och norra 
Botkyrka. Idag rinner det orenat direkt ut i Albysjön, något som på sikt kan påverka 
vattenkvaliteten i Mälaren negativt. Den nya VA-lagen klassar dagvatten som avloppsvatten. 
Något som är förödande då Stockholmsområdet viktigaste råvattentäkt är just Mälaren. 
Det är viktigt att vi redan nu förbättrar skyddet för våra dricksvattentäkter, för att på lång sikt 
klara av vattenförsörjningen inom kommunen. Tullingeåsens grustäkt är en viktig vattentäkt för 
Tullinge vattenverk och som förser boende i Tullinge och Riksten, men den fungerar även som 
reservvattentäkt för övriga delar av kommunen. 
 
Under 2011 visade ett provsvar att vi hade föroreningen PFOS i både dricksvattnet och i 
grundvattnet. Man håller på att utreda detta med försvarsmakten som har huvudansvaret för 
saneringen. PFOS är ett ämne som inte bryts ner i naturen och miljön och är skadlig för människor 
och djur. Det innebär att Tullinge vattenverk är avstängt för leverans av vatten till Tullinge. Det är 
viktigt att man kan åtgärda detta genom en reningsanläggning och att vattenverket kommer igång 
senast under 2015. 
 
Vi anser att det inte är förenligt med verksamheter inom våra vattentäkter. Det är viktigt att 
kommunen förbereder för att starta upp Segersjö vattenverk, detta för att skapa en större 
leveranssäkerhet. Idag svarar Stockholm vatten för leveranserna till Norra, Tumba och Vårsta. 
 
Ytterligare ett viktigt område är att göra översyn på avloppstunnlarna till Himmerfjärdsverket 
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(SYVAB). För att klara miljökrav och kostnader gäller det att verksamheten effektiviseras genom 
minskad energiförbrukning och att man bygger ut säkerheten och använder ny teknik. 
Sverige har gjort en överenskommelse att minska belastningen av näringsämnen till Öster- 
Sjön. Det innebär ökade krav av reningen och utsläpp i Himmelsfjärdsverket med ökade kostnader 
som följd. Åtgärderna skall vara i drift år 2016. SYVAB och Stockholm Vatten AB kommer med 
prishöjningar på avgifterna under perioden. 
 

Utveckling av verksamheten 

Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att se över förutsättningarna för större 
vindkraftsanläggningar. Vi moderater anser att man bör utreda lämpliga förslag på områden i 
kommunen där det ur miljösynpunkt kan vara mest lämpligt att uppföra olika typer av 
vindkraftverk. Eftersom kommunen strävar efter hållbar utveckling är det en nödvändighet att se över 
möjligheterna. 
 

Fastighetsenheten 

Kommunen förvaltar idag lokalytor på 423 340 kvm, inhyrda lokaler 68 178 kvm. Tomställda 
lokaler är på 2 066 kvm. Lokalytan har ökat genom byggnation av nya fastigheter. Vi föreslår att 
kommunen lägger över alla kommunala fastigheter i ett separat bolag som drivs enligt 
marknadsmässiga principer. Vi tror att detta skulle innebära att uppförande, drift och skötsel av 
fastigheterna sker mer professionellt och mer kostnadseffektivt än idag. 
 
Det är viktigt att förvaltningarna ser över sin lokalsituation, då det är en stor kostnadspost i 
verksamheten. Viktiga frågeställningar som alla förvaltningar bör ställa sig är; Har man rätt 
anpassade lokaler för att kunna genomföra verksamheten ur personal- och miljösynpunkt? 
Målet skall vara att minska sina lokalytor och se till att det inte finns lokaler utan verksamhet. 
Det bör ske ett bättre utnyttjande av våra fastigheter, för att minimera kostnaderna. För att få 
ett effektivare nyttjande av fastigheterna är viktigt att man utvecklar och ser över ” lokalan- 
skaffningsprocessen” och att den gäller fullt ut. Den skall omfatta all hantering vad gäller intern- och 
extern hyra, köp och försäljning. 
 
Målet är att ta fram de mest optimala lokalytorna, för att kunna få den utformning som krävs för att 
passa verksamheterna. Under de senaste åren har det planerade underhållet varit helt otillräckligt. 
Detta har påverkat kostnaderna negativt. Förvaltningen har inte erhållit medel för att kunna utföra de 
underhållsåtgärder som krävs. Det planerade underhållet är viktigt för att undvika kapitalförstöring. 
Driften skall vara effektiv och utföras till lägsta kostnad men med bibehållen kvalitet. 
 
Vi moderater är inte främmande för att sälja fastigheter och lokaler som vi inte behöver, likväl 
som fastigheter kommunen inte nödvändigtvis behöver äga – till exempel där det bedrivs 
kommersiell verksamhet av näringslivsaktörer. 
 
Inom fastighetsenheten ingår även mark med parkeringsplatser till fastigheterna. Efter som det är ett 
problem att befintliga parkeringar ej räcker till måste man utarbeta en plan för att komma till rätta 
med detta. Man bör se över befintliga parkeringar för att få in flera P-platser. Vi måste även planera 
möjligheten att bygga parkeringsdäck eller i P-hus i centrala lägen. 
 

Renovering och investering 

Behovet av renoveringar, ombyggnation och nybyggnation skall noga utvärderas innan man 
fattar beslut om genomförande, storlek och utformning av förskolor, skolor och äldreboenden. 
 
Man skall ha framförhållning när det gäller framtida exploateringar och även den befolkningsökning 
som förväntas ske i våra olika kommundelar. Utbyggnad av nya områden bör ske där det redan i dag 
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finns möjlighet att utnyttja redan befintlig infrastruktur. Den ny  översiktplanen ger anvisning om 
lämplig utveckling. 
 
Vid planering av investeringar skall det göras en långsiktig prognos och analys av 
verksamheterna. Frågan som vi skall ställa oss är; Kommer det att ske fullt utnyttjande av lokalerna 
under investeringarnas, om inte bygga med flexibla lösningar som kan anpassa till nya verksamheter. 
 
Verksamheterna måste ta ett större ekonomiskt ansvar och samarbeta med fastighetsenheten samt 
godkänna den kalkyl för hyreskostnad som Tekniska förvaltningen räknat fram, för att kunna 
genomföra förändringar och nya investeringar. 
 

Fastighetsunderhåll 

Det planerade underhållet har under lång tid varit eftersatt. Fördelningen mellan planerat och 
akut underhåll bör vara i storleksordningen 30 % akut underhåll och 70 % planerat underhåll. 
Eftersom en stor del av vårt fastighetsbestånd är byggt under 1970-talet finns det stora brister som 
måste åtgärdas. Eftersom det fortfarande finns ett stort eftersatt underhåll, måste man öka takten på 
underhållet för att inte kapitalförstöring skall ske. 
 
Förvaltningen har genomfört en utredning av för- och grundskolor där man gjort en prioritering av 
vilka som har störst behov av underhåll. Resultatet visar att investerings- och 
underhållsbehovet är på ca190 mnkr.  
 
Målet skall vara att öka den nuvarande underhållsbudgeten med 20 Mkr per år under 2015-2018 i 
samband med underhållet är det viktigt att man samtidigt prioriterar miljöåtgärder för att minska 
energiförbrukningen av el, värme, ventilation och vatten samt övriga utsläpp av miljöskadliga gaser. 
En löpande uppföljning av resultaten bör ske.  
 
När man inventerar fastighetsbeståndet och planerar för underhållet, skall det samtidigt göras en 
övergripande tids- och handlingsplan för varje fastighet under en 15-års period. Den skall innehålla 
en checklista med vilka miljöåtgärder som vidtagits. Detta skall genomföras i samband med 
underhållsarbetet, där den nya energideklarationen kan vara ett bra hjälpmedel. 
 
När det gäller energisparåtgärderna att det viktigt att det sker en uppföljning på varje projekt för att få 
ett mått på hur stor besparing har blivit i kWh och pengar. Investeringarna skall leda till att det blir en 
bättre inomhusmiljö. 
 
Under denna period har det planerats för ett flertal investeringar som kommer att påverka 
lånebehovet. Kommunens kapitalkostnader kommer att öka och drift- och underhållskostnader 
kommer att påverkas negativt. Det är därför viktigt att det finns med i planer och att man stärker 
ekonomistyrningen och kontrollen över kostnadsutvecklingen. 
 
Viktiga åtgärder och investeringar som skall genomföras  under 2015 -  2018: 
 
Dagvattenutbyggnaden i Eriksberg, Fittja och Alby 
Utbyggnaden av VA i Kagghamra, Sibble och Eldtomta 
Viktigt  att lösa PFOS med en reningsanläggning    
Öka underhållsramarna för fastigheterna – som idag  är otillräckliga 
Se över den nuvarande organisationen inom Tekniska förvaltningen 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnd  
Botkyrka är en kommun med stora och betydelsefulla naturområden med höga naturvärden, 
friluftsområden och kulturlandskap som är uppskattade av många. De hör till kommunens viktigaste 
tillgångar. Dessa naturvärden är av stor vikt för bilden av Botkyrka som en attraktiv kommun att bo 
och leva i samt att besöka. 
 
I det perspektivet hävdar vi bestämt att verksamheter som är miljöförstörande och 
trafikalstrande så långt det är möjligt inte ska förläggas i eller intill värdefulla och känsliga grön- och 
naturområden. 
 
Vi anser att nyckeln till en bra miljöpolitik ligger i långsiktiga lösningar baserade på vetenskap och 
sunt förnuft. Vi anser att miljöpolitik ska vara baserad på fakta och absolut inte bygga på ideologisk 
symbolik. Vi tar bestämt avstånd från att använda miljöpolitik som ett kortsiktigt politiskt verktyg för 
att ta hem politiska poäng. 
 

Tillväxt, upphandlingar och miljön 

Vi vill att Botkyrka ska vara en kommun som visar att ansvarfull tillväxt och utveckling kan gå hand i 
hand med hänsyn till miljön. Vi bör i större utsträckning än i dag använda oss av olika 
miljöpåverkande parametrar vid upphandlingar av varor och tjänster, exempelvis genom att mäta 
mängden Co2 per transport eller per levererad vara. 
 
Som enskild kommun kan vi inte ensamma lösa alla miljöproblem och möta de allt svårare och större 
hoten av den ökande växthuseffekten och andra negativa klimatförändringar. Det är av en stor vikt att 
det finns en bred och långsiktig samverkan och samordning lokalt, regionalt och nationellt, kring 
miljö- och klimatfrågorna med exempelvis andra kommuner, landsting, industrier och näringslivet, SL, 
SJ, Trafikverket, universiteten, med flera. Dessa aktörers delaktighet och varje enskild människas 
eget ansvar är avgörande om vi ska lyckas med våra ambitioner. Här kan vi som kommun gå före 
som ett gott exempel och även anordna aktiviteter i syfte att nå ut med information. 
 

Mark och naturreservat 

Riksdagen har beslutat att en viss mängd areal av en kommun ska utgöras av naturreservat, 
Botkyrka ska naturligtvis vara med och uppfylla detta mål. Dialogen med markägare och samförstånd 
i detta arbete anser vi vara en förutsättning. Det finns även andra lösningar i form av skötselområden 
eller andra överenskommelser som innebär att marken får samma värde men inte klassas som 
naturreservat. 
 
I och med instiftandet av flera nya naturreservat i kommunen, nu senast  Svartkällskogens 
naturreservat, måste kommunen överväga om det är rimligt med fler sådana områden (reservat). Vi är 
i grunden positiva till att bevara för Stockholmsområdet unik mark och växtlighet, men samtidigt 
måste det finnas en övre gräns för hur mycket mark som kommunen skall omvandla till reservat. 
 

Myndighetsutövning, tillsyn och avgifter 

Det lagstiftade tillsynsarbetet inom kommunen ska utvecklas när det gäller service till medborgarna 
och brukarna. Vi vill se tillsynsarbetet inte enbart som myndighetsutövande men också som en 
servicefunktion och stöd för de som verkar och bor, men också för de som vill etablera sig i vår 
kommun. 
 
Därför vill vi betona vikten av en god samordning och goda samarbeten mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringschefen och näringslivschefen samt ett nära och 
kontinuerligt samarbete med näringslivet, företag och privatpersoner. 
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Vi vill att förvaltningens avgifter ses över för att bli mer rättvisa för nya och små företag. Till exempel 
betalar nya livsmedelsföretag som startar sent på året idag en hel årsavgift för årets sista månader. Vi 
anser att denna och liknande avgifter bör rabatteras eller gälla 12 månader från betalningsdatum. 
 
Vi är positiva till att det åter kommer att bli tillåtet för kommunen att genomföra kontrollköp av 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Det är viktigt med regelbunden tillsyn av att lagar och regler 
följs kring dessa varor och att det inte säljs till omyndiga personer. 
 
Vi anser även att förvaltningen skall fortsätta att se över vandeln hos restauranger, serveringar och 
andra livsmedelsanläggningar i kommunen. Det är t.ex. viktigt att det som står på menyn också är 
det som serveras på tallriken.  
 
Sedan den 1 juli 2009 är det kommunens ansvar att utöva tillsyn av strandskyddsområden, men 
enligt vår vetskap bedriver kommunen idag ingen proaktiv tillsyn av strandskyddet. Vi anser inte att 
det är i linje med den vägledning Naturvårdsverket satt upp. Vi vill därför att kommunen ser över hur 
man skulle kunna arbeta med tillsynen av strandskydd samt vad detta arbete skulle kosta. 
 

Avfallshantering 

Källsortering, sophämtning och avfallshantering är frågor som måste ges hög prioritet. Miljöstyrande 
systemlösningar som utvecklas måste så långt möjligt förankras i aktiva dialoger med 
kommuninvånarna.  
  
Fasta insamlingsställen s.k. ”ÅVS:er / Returer” skall geografsikt placeras så att kommuninvånarna får 
bästa möjliga närhet och tillgänglighet till anläggningen. ”Insamlingsplatserna” skall utformas så att 
de naturligt ”smälter in” i den omgivande miljön.  
Det skall vara rent och snyggt. Planering, utformning och skyltning skall säkerställa tillgängligheten 
även för dem som har funktionsnedsättning. Det skall vara ”lätt att göra rätt”! 
 

Klimatsmart energibesparing 

Vi bör upprätta en klimatsmart checklista för kommunens fastigheter och lokaler för att minska 
resursslöseri genom att t.ex. installera lågenergilampor, vattenbesparande köks- och 
tvättställsblandare samt rörelsedetektorer för belysningen. 
 
Vi vill verka för ett brett samarbete med andra kommuner och miljöorganisationer för att främja 
utvecklandet av produktionen och användningen av klimat-/miljövänliga och förnyelsebara 
energikällor, som t.ex. biogas. Det är lika viktigt att det finns tankningsställen för biogas, eller annat 
förnyelsebart bränsle, som framställandet av det. 
 
Kommunens energirådgivning spelar en viktig roll i att upplysa såväl företag som privatpersoner hur 
de kan spara på både ekonomi och miljö genom att bli mer klimatsmarta. Vi ser gärna att 
verksamheten i högre utsträckning än idag jobbar aktivt uppsökande. Kommunens alla villaägare och 
företag med fastigheter bör regelbundet få information om den senaste energisparande tekniken 
genom t.ex. telefonsamtal eller utskick. Eventuellt skulle en kampanj på området kunna genomföras i 
samverkan med de privata aktörer som erbjuder energirådgivning. 
 

Miljö 

Botkyrka kommun ska vara en kommun som ligger i toppen när det gäller arbetet att planera för och 
genomföra klimatsmarta åtgärder. Med hjälp av modern teknik och utrustning när det gäller 
uppvärmning, belysning, fordon och maskiner når vi det målet. 
 
Botkyrkas sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att de går att bada i där det är möjligt. Vi 
står bakom den plan som kommunen har när det gäller gång och cykelvägar, men vill skynda på 
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arbetet och prioritera områden där trafiken är tät, exempelvis på Nynäsvägen mellan Malmsjö och 
Tegelvreten. Vi vill utreda möjligheten att minska den tunga trafiken som använder Botkyrka som en 
genomfartskommun. I stort måste trafiken flyta bättre genom smarta åtgärder, luftkvaliteten och 
bullernivån på vissa platser är inte acceptabel. Vår vision är att Botkyrkas nettoutsläpp av 
växthusgaser minskar. 
 
Vi vill att Botkyrka ska vara en ren och städad kommun där (illegalt) klotter och skräp snabbt tas bort. 
Vi ser gärna att Botkyrka kommun tar emot anmälningar när sådant inträffat, och så snabbt som 
möjligt med de resurser som står till förfogande ser till att det tas bort. 
 
Kampanjer med organisationer för att hålla rent och samla in skräp ska genomföras regelbundet. 
Kampanjerna ska även syfta till att informera Botkyrkabor om vart de kan vända sig om de upptäcker 
klotter eller skräp i sitt bostadsområde eller i naturen. 
 

Marin miljö 

Trots de många naturvärden vår kommun har på torra land måste man komma ihåg att 
Botkyrka även är en skärgårdskommun med start vid Mälaren i norr och slut vid Östersjön i söder. 
Däremellan finns också flertalet sjöar och våtmarker som är av stor vikt för den marina biologin. 
 
Bottenfärg från båtar som läcker ut i vårt vatten är ett stort miljöproblem som förstör det marina 
djurlivet. Med modern teknik som båtbottentvättar och spolplattor går det att undvika stora delar av 
dessa utsläpp. För att värna om kvaliteten på sjö och havsvatten är vi positiva till att medverka till att 
det anläggs båtbottentvättar och spolplattor på strategiska platser. Dels i Botkyrka, men även i 
samarbete med våra grannkommuner då detta är en fråga som måste lyftas över kommungränserna. 
 
Från och med 2015 kommer fritidsbåtar inte längre tillåtas att tömma sina avloppstankar ute tills havs 
vilket är bra för miljön och allas trevnad. Vi anser att detta också ställer krav på kommunen att 
medverka till att tanktömningsstationer inrättas i samarbete med våra grannkommuner och i samråd 
med de marinor och gästhamnar som finns i närområdet. 
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Kultur och fritid 
Vi vill att Botkyrka ska vara en kommun som satsar på skola och idrott i nära samarbete med 
näringsliv och föreningsliv. En kommun som ungdomar finner det attraktivt att växa upp i och där 
man kan vill fortsätta bo och leva sitt liv.  
  
Arbetet med att förbättra folkhälsa ska alltid prioriteras, både fysiskt och psykiskt. Att vara aktiv inom 
någon idrott, motionera eller utöva/lyssna till musik bidrar till detta. 
  
Våra anläggningar måste regelbundet ses över både vad gäller t.ex. renoveringsbehov, städning och 
klottersanering. Våra medborgare har rätt till fräscha, ändamålsenliga lokaler att utöva sina aktiviteter 
i. Vi ska aktivt verka förebyggande vad gäller droger, tobak och alkohol och tydligt visa nolltolerans 
för sådant användande i och utanför kommunala anläggningar. 
  
Botkyrkas egna fritidsutbud, ska främst inrikta sig på aktiviteter för barn och ungdomar, 
funktionshindrade och äldre. Verksamheterna för dessa grupper ska i första hand finansieras inom 
förvaltningens budget och de ska fungera som komplement till det som föreningslivet och eller andra 
aktörer erbjuder. Vi anser inte att skattepengar normalt ska finansiera vuxenverksamheter, som 
exempelvis mötesplatsföreningar, där fokus avser annan verksamhet än de som ingår i våra 
prioriterade områden. 
  
Vi måste arbeta för att få ett utökat samarbete med det lokala näringslivet och jobba aktivt med att få 
igång projekt och stöd från företagen. 
Vi behöver utveckla medborgarundersökningen för att få ett bättre grepp om vilka verksamheter som 
medborgarna uppskattar – men även vilka brister vi behöver komma tillrätta med. 
 

Föreningslivet 

Föreningslivet spelar en allt viktigare roll för våra kommuninvånare. Kommunala bidrag skall främst 
ges till verksamheter för barn och ungdomar samt äldre och funktionshindrade. 
 
Vi anser därför inte att all verksamhet ska vara bidragsberättigad. Mötesplatsföreningar som inte 
specialiserar sig mot ovanstående kategorier, ska normalt inte bli berättigade till grundbidrag, d.v.s. 
bidrag till hyror, el och värme. Däremot ska man ha möjlighet till att söka rörligt bidrag för sådan 
verksamhet som speciellt riktas till kommunens prioriterade målgrupper. 
  
Vi vill ha en översyn av det befintliga bidragsreglementet och ta bort den nedre åldersgränsen för 
bidragsberättigande verksamheter hos idrottsföreningar. Kommunen har, enligt landstinget, ett högt 
ohälsotal bland våra yngre barn. Kommunen måste påta sig ett större ansvar i att försöka vända 
denna negativa trend genom att se till att det finns olika former av fysisk aktivitet att tillgå även för de 
yngre barnen. De idrottsföreningar som erbjuder rörelse och motion för barn under sex år måste 
också kunna söka och få aktivitetsstöd även för dessa åldersgrupper. 
 

Biblioteken 

Vi vill att alla bibliotek ska ha ett modernt och efterfrågat utbud även om de inte är likadana eller lika 
stora överallt. 
 
Biblioteken skall finnas tillgängliga via Internet dygnet runt. Bibliotekens öppettider måste kunna 
anpassas så att så många som möjligt kan använda tjänsterna. Den tekniska utvecklingen har gjort 
det möjligt för litteratur att finnas tillgängligt i andra medier än i bara tryckt form, därför ser vi det som 
självklart att utbudet av e-böcker skall utökas. 
 
Det finns kända problem kring specifikt pojkars läsning, en tidig kontakt med böcker ökar intresset 
hos de flesta barn. Ett bra utbud med böcker/e-böcker som kan locka pojkars nyfikenhet och 
utbildade bibliotekarier som kan ge råd och vägledning är av stor vikt. 
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Biblioteken kan vara utmärkta mötesplatser både för den enskilda Botkyrkabon, som för föreningar 
och grupper som inte har behov av egna lokaler. Det är därför bra om bibliotek som har utrymme kan 
låna ut dessa. 
  
Vi vill pröva möjligheten att låta något eller några av våra kommunala bibliotek drivas i privat regi. Vi 
tror att ett eget ansvar och möjligheten till att få utveckla egna idéer skulle ge ett större engagemang, 
något som i sin tur även skulle locka nya besökare. 
 

Fritidsgårdar 

Många ungdomar väljer att tillbringa en stor del av sin fritid tillsammans med andra på en fritidsgård. 
Vi anser det viktigt att fritidsgårdar finns nära våra ungdomar och har öppettider som anpassas till 
behoven.  
 
Vi vill att fritidsgårdarna, där behoven finns, är öppna under sommarlovet. Fritidsgårdarna måste 
utformas så att de är lika attraktiva för både flickor och pojkar. De ska självklart också vara 
anpassade och tillgängliga för barn- och ungdomar med funktionshinder. 
 

Socialt ansvar och samhällsansvar 

Våra fritidsgårdar drivs av antingen kommunen, föreningslivet eller studieförbunden. 
 
Personalen skall ha frihet att utforma verksamheten och skapa olika projekt inom olika områden, 
exempelvis läxhjälp, lära sig att söka praktikplats sam knyta kontakter med näringslivet och att delta i 
olika arrangemang som hålls kring detta. 
 
Alla fritidsgårdar ska aktivt informera om narkotika, tobak och alkoholens beroendeframkallande 
skaderisker. Det är självklart att alla fritidsgårdar, oavsett vem som driver dem, ska ha en nolltolerans 
mot droger och brott och tillämpa samma regler som gäller i kommunens alla skolor. Det är viktigt att 
personalen aktivt arbetar med att förändra dåliga attityder och fördomar gentemot exempelvis 
invandrare och flickor. De ska uppmuntra till jämställdhet mellan könen. 
 

Unga vuxna 

Vi ser fram emot ett öppnande av Alby Fritidsgård då vi vet att behovet av en fritidsgård i detta 
område är stort. Men vi vill endast ha en fritidsgård för barn och ungdomar upp till högst 19 år. Vi vill 
inte heller att ha verksamheter där vi blandar bredare åldersgrupper. 
  
Vi ser gärna att våra “traditionella” ungdomsgårdar förbereder våra “äldre” ungdomar inför vuxenlivet 
genom att exempelvis lära ut hur man skriver en CV, men för personer mellan 20-25 år finns det 
redan liknande hjälp att tillgå på våra arbetsförmedlingar. 
 
Dock bör det kunna inrymmas verksamhet för ”unga vuxna” i form av en samordningsfunktion mellan 
studievägledare samt personal från berörda myndigheter och aktörer såsom Socialtjänsten, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, AVUX och aktörer inom den sociala ekonomin. Vi anser även 
att denna form av verksamhet, för unga vuxna, bör ingå i ett större förvaltningsöverskridande projekt. 
 

För äldre 

Våra äldre som bor på våra boenden ska också ha tillgång till stimulerande kulturella verksamheter. 
Oavsett om man lider av sjukdom, funktionshinder eller demens behöver människor kontinuerligt 
kunna få ta del av musik, litteratur, spel och andra upplevelser. Alla behöver en värdefull fritid - 
oavsett ålder. 
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Vi får heller inte glömma bort alla de äldre som fortfarande har eget boende och som kanske besöker 
våra dagliga verksamheter eller de som inte har möjlighet att ta sig dit utan istället blir passivt 
sittandes hemma. Även de behöver få samma möjlighet till kulturell stimulans. 
 

Idrott 

För att det ska vara roligt att idrotta måste det finnas bra förutsättningar. Det är viktigt att 
kommunens idrottshallar, utomhusplaner och andra utrymmen såsom exempelvis duschrum, håller 
en god standard, är välstädade och att utrustningen fungerar. Det är för oss modearter självklart att 
den lägsta städstandardnivån skall anpassas till verkliga behovet.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en förstudie som visar att den bristfälliga 
städstandarden påverkar om ungdomar duschar eller ej. Det finns de som önskar att kommunen 
anordnar separata duschutrymmen för flickor/kvinnor och pojkar/män i våra kommunala anläggningar 
vilket vi inte är främmande att titta närmare på. 
 

Hyror och arenor 

När det gäller lokalhyra och andra taxor kan vi tänka oss att se över huruvida ett eventuellt 
nolltaxesystem skulle kunna införas eller ej. Vi är endast för nolltaxa som tillämpas för barn och 
ungdomar mellan 0 och 20 år och som står i direkt koppling till idrottslivet. Nolltaxesystemets främsta 
funktion är att det förenklar föreningarnas och kommunens administrativa arbete. Vi kan också se ett 
behov i att komplettera nolltaxan med ett stöd till idrottsföreningarna i form av rörligt bidrag. 
 
Vi anser fortfarande att driften och verksamheten av Botkyrka Rackethall ska läggas ut på någon 
extern entreprenör genom upphandling.  
 
Kommunen och idrotten bör frekvent stå i kontakt med näringslivet för att få hjälp med sponsring av 
exempelvis byggnationer av nya arenor, men även för renoveringar av äldre arenor. Det finns mycket 
att vinna för båda parter. Vi vill att Botkyrka blir känd som en idrottskommun och vi ser gärna att vi i 
samarbete med näringslivet bygger en multiarena för flera idrottsgrenar.  
 

Verksamhet för flickor 

Många flickor har av olika skäl ofta svårare än pojkar med att involvera sig i någon form av aktivitet 
och står därför utanför föreningslivet och dess gemenskap. Det är därför viktigt att vi arbetar hårdare 
för att få föreningslivet att bli motiverade till att aktivt försöka få in fler tjejer i olika idrottsaktiviteter. 
Detta innebär att vi behöver kartlägga flickors behov och önskemål för att på så sätt kunna erbjuda 
verksamhet som attraherar tjejer.  
 
Vi driver på för att kommunen snart ska kunna erbjuda det faktiska utbud som flickor efterfrågar. Vi 
hoppas att upprustningen av Rödstu Hage IP kommer att ha en positiv effekt då friidrotten är en 
verksamhet som vi vet attraherar flickor. 
 

Simhallar och simskola 

Beträffande kommunens två simhallar anser vi att det räcker med att kommunen ansvarar för 
verksamheten inne i själva simhallen. Övrig verksamhet ska upphandlas då den med fördel kan drivas 
av annan. Vi är även öppna för nya entreprenörer att driva simhallarna. 
 
Genom att lära sig simma kan man rädda liv, både sitt eget och andras. Vi är medvetna om att 
simkunnigheten bland både unga och äldre i främst Norra Botkyrka är låg och vi vill därför att 



Moderaternas förslag till flerårsplan 2015-2018 

Sid 61 

kommunen mer aktivt informerar om vikten av att kunna simma och vad vi kan erbjuda i form av 
undervisning, på så sätt kan vi nå ut så att fler barn anmäler sig till simskolorna.  
 
Babysim gör att barnet tidigt får en kontakt med vatten vilket ger en grundläggande vattentrygghet 
som är positivt för simkunnigheten när barnet blir äldre. Detta skulle kunna anordnas i samverkan 
med någon privat aktör i våra simhallar eller i samverkan med något av simsällskapen på uppdrag av 
kommunen. 
 

Spontanidrott, utomhusisbanor, friluftsgym och parkourbanor 

Spontanidrott är oerhört viktigt. Alla kommuninvånare främst barn och ungdomar som inte är 
anslutna till någon förening, ska kunna nyttja kommunens spontanidrottsplatser. För att undvika 
missförstånd eller skada på anläggningar ska vi vara tydliga med vilka idrotter som är lämpade för 
varje spontanidrottsplats. Goda exempel på sådana ytor kan vara friluftsgym av olika storlek och 
svårighetsgrader samt utomhusisbanor, utlokaliserade på centrala platser runt om i kommunen, för 
främst allmänheten och skolans verksamheter.  
 
Vi skulle vilja se över efterfrågan kring parkourbanor och, om intresset är stort, att en sådan eventuellt 
anläggs någonstans i kommunen. 
 

Kultur, konstall, idéhus 

Kommunen satsar idag en hel del på upplevelsenäringen som har ett stort utbud; film, cirkus, teater 
och många andra former av underhållning och upplevelser. När det gäller finansieringen av allt detta 
anser vi moderater att pengarna i större omfattning ska komma från exempelvis investerare, 
sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter mm. Liksom många andra näringar måste även 
dessa kunna stå på egna ben. Kommunen ska därmed endast betala för det som kommunen 
beställer. 
 
Vi vill inte använda skattemedel till verksamheter som endast kommer ett fåtal personer till godo. 
Som exempel kan nämnas Residence Botkyrka och Drömdeg.  
 
En konsthall med ett innehåll som attraherar allmänheten är en tillgång för vilken kommun som helst, 
detta oavsett i vilken regi den drivs. Vi är inte främmande för att ompröva huvudmannaskapet. 
Botkyrka kommun har nu under flera år varit ansvarig för konsthallen i Tumba, den har lyckats med 
sitt konstnärliga uppdrag, med såväl uppmärksammade som prisbelönta utställningar. Vi vill gärna att 
fler Botkyrkabor hittar till och besöker konsthallen regelbundet. Vi är däremot inte säkra på att den 
nuvarande lokalens prisbild kring hyran är helt optimal. Vi vill därför att förvaltningen tar ett nytag i att 
försöka se över eventuella alternativa lokaliteter. 
 
Den styrande majoriteten har fattat beslut om att bygga ett kulturhus i Tullinge. Vi har ställt oss 
frågande till om huset efterfrågats av Tullingeborna själva. Vi anser vidare att de driftsmedel som 
kommer att tas i anspråk skulle göra en större nytta inom vård, skola och omsorg. 
 

Kulturskola 

Kulturskolans verksamhet bidrar till att ge barn och ungdomar möjlighet till ett kreativt skapande. Det 
råder ett stort tryck på att få börja spela ett instrument. 
  
Vi vill korta ner, eller helst få bort, kötiderna till de populäraste instrumenten.  
 
Kommunen har svårt att möta den efterfrågan som finns. Vi vill att man utreder möjligheten till att 
införa en kultur- och fritidscheck. På så sätt möjliggör man inte bara för att barnen ska få chans till att 
utöva den fritidsaktivitet som man önskar, man öppnar även upp för privata aktörer att utföra tjänster. 
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Revisionen 

Revisionen ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god 
revisionssed och revisionsreglemente, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och 
styrelsernas förvaltningsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt, 
och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande, sätt samt granska om räkenskaperna är rättvisande 
och om internkontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
Kommunens nämnder och förvaltningar får genom revisionen impulser som bidrar till 
effektivisering av verksamheten, säkrare rutiner och i vissa fall besparingar. Det innebär också att 
revisionen är en värdefull resurs i arbetet med att kvalitetssäkra kommunens verksamheter samt att 
verka för en god ekonomisk hushållning.  
 
Revisionens ambitionsnivå är vidare att ge kommunfullmäktige ett fullgott beslutsunderlag för dess 
ansvarsprövning. Revisionen har, i dialog med kommunfullmäktiges presidium, fastställt en 
ambitionsnivå att verka för ett totalt revisionsanslag på en promille av kommunens omslutning. 
 
Vi avsätter 0,2 Mkr mer per år till revisionen än majoriteten. 
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Budgetramar 
 

Driftsammandrag 

 
	  	   S+V+MP	   M	   Diff	   Noter	  

	  	   2015	   2015	  
	   	  	  	  

	   	   	   	  Kommunstyrelsen	   -‐279,2	   -‐270	   9,2	   1	  
Exploateringsverksamhet	   10,0	   20	   10,0	   2	  
	  	   	  	  

	   	   	  Samhällsbyggnadsnämnd	   -‐147,8	   -‐151	   -‐3,2	   3	  
Teknisk	  nämnd	   -‐0,5	   -‐0,5	   0,0	  

	  Miljö-‐	  och	  hälsoskyddsnämnd	   -‐11,7	   -‐11,7	   0,0	  
	  	  	   	  	  

	   	   	  Kultur-‐	  och	  fritidsnämnd	   -‐215,7	   -‐212	   3,7	   4	  

Arbetsmarknads-‐	  och	   -‐221,6	   -‐216	   5,6	   5	  
vuxenutbildningsnämnd	   	  	  

	   	   	  Utbildningsnämnd	   -‐2	  228,9	   -‐2227	   1,9	   6	  
	  	   	  	  

	   	   	  Socialnämnd	   -‐536,5	   -‐533	   3,5	   7	  
Vård-‐	  och	  omsorgsnämnd	   -‐940,8	   -‐944	   -‐3,2	   8	  
Revision	   -‐3,9	   -‐3,9	   0,0	  

	  	  	   	  	  
	   	   	  Volymreserv	   -‐10,0	   -‐10	   0,0	  

	  Effektiviseringar	   9,7	   9,7	   0,0	  
	  KS/KF	  förfogande	   -‐9,9	   -‐5	   4,9	   9	  

Särskilda	  ändamål	   -‐8,8	   -‐5	   3,8	   10	  

	  
-‐4595,5	   -‐4559,4	   36,2	  

	   
 
Noter: 
1: Årliga besparingar genom effektiviseringar samt lägre bidrag till icke kärnverksamheter. Ett något 
lägre driftsstöd för UBAB. Under 2015 räknar vi med att en allt högre andel av MKC:s finansiering 
kommer utifrån. 
2: Vi har högre ambitioner för exploateringsenheten, fler sålda byggklara tomter. 
3: Vi har en högre ambition för underhåll av gator/vägar samt en Tryggt & Snyggt satsning. 
4: Mindre medel till vuxna. Ytterligare omprioriteringar sker inom budgetram. 
5: Utökning av 1 Mkr 2014 för innehållet i HAB-verksamheten. Effektivisering av administration 1 Mkr 
samt slopad kom-i-jobb. 
6: Ytterligare minskande overhead 2015, borttagning av överdebitering av IT. Ytterligare 
omprioritering inom budget för SL-kortsreform. 
7. Fler i arbete ger lägre kostnader inkl. lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. 
8: Utökade ramar för att möta behovet. För 2015 ingår även driftkostnader för ytterligare ett mindre 
grupp- eller äldreboende. 
9: Mindre anslag för nya obudgeterade poster. 
10: Vi behåller majoritetens 5 mkr för rulltrappor avs. T-bana mm, men tar bort posten för utökade 
personalkostnader för fler anställda. 
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Investeringssammandrag 

 
	  	   	  Budget	   Förslag	   Förslag	   Förslag	   Förslag	  

	  
2014	   2015	   2016	   2017	   2018	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Kommunstyrelsen	   -‐16,7	   -‐46,3	   -‐40,8	   -‐23,8	   -‐23,8	  
Samhällsbyggnadsnämnd	   -‐28,9	   -‐35,0	   -‐34,5	   -‐30,0	   -‐28,0	  
Teknisk	  nämnd	   -‐92,0	   -‐105,0	   -‐101,5	   -‐71,5	   -‐57,0	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

Kultur-‐	  och	  fritidsnämnd	   -‐6,0	   -‐101,8	   -‐19,1	   -‐1,8	   -‐1,8	  

Arbetsmarknads-‐	  och	  vuxentutbild-‐	  
ningsnämnd	   -‐2,5	   -‐5,0	   -‐2,0	   -‐2,0	   -‐2,0	  

Utbildningsnämnd	   -‐167,5	   -‐500,0	   -‐104,0	   -‐38,0	   -‐35,0	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Socialnämnd	   -‐11,0	   -‐4,0	   -‐28,0	   -‐3,0	   -‐15,0	  
Vård-‐	  och	  omsorgsnämnd	   -‐4,0	   -‐50,2	   -‐44,0	   -‐142,2	   -‐4,2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Avsatt	  för	  särskilda	  ändamål	   -‐30,0	   -‐10,0	   -‐70,0	   -‐50,0	   -‐50,0	  

Upprustning	  av	  skolor	  och	  förskolor	   	  	   -‐100,0	   -‐100,0	   -‐150,0	   -‐150,0	  
Summa	  totalt	   -‐358,6	   -‐957,3	   -‐543,9	   -‐512,3	   -‐366,8	  

 
 
Noter: 
I denna flerårsplan väljer vi att lägga samma investeringsbudget som den styrande majoriteten 
S+V+MP. Vi avser att återkomma till ettårsplanen för 2015 med våra prioriteringar. 
 


